
Karl Elling Ellingsen vant Idunn-prisen i år
Prisen blir utdelt av Universitetsforlaget for frem-

ragende fagformidling. Kriterier for tildeling av prisen

er at:

– Prosjektet skal representere en faglig og pedago-

gisk nyvinning

– Prosjektet skal representere faglitteratur av høy

akademisk kvalitet

– Prosjektet bør være pensumrelevant på høgskole-

eller universitetsnivå

Idunn-prisen omfatter også prosjektforslag som helt eller delvis innebærer nettbaserte løs-

ninger.

Prisen er på 100.000 kroner. Det vinnende bokprosjektet heter «Selvbestemmelse»; og tar

opp brukerorientering i omsorg for mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser Et tema

som har vært hans hjertebarn i mange år.

Forfatter Karl Elling Ellingsen er utdannet vernepleier og cand. polit. med hovedfag i

helsefag. Ellingsen arbeider som førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og har siden

1999 arbeidet med prosjektet «Brukermedvirkning og selvbestemmelse for utviklingshem-

mede» som gjennomføres av Samordningsrådet.

Juryen skriver ett sted i sin uttale: «bokprosjektet kjennetegnes av en utradisjonell og derfor

interessevekkende tilnærming til et tema som kan komme til å angå oss alle direkte engang i

livet, eller noen vi kjenner og derfor også oss alle som samfunn. Det er et ambisiøst og interes-

sant prosjekt om et i praksis vanskelig tema. Tanken om unike løsninger for unike individer

fremmes, i motsetning til å gjøre gode eksempler til oppskifter som standardiserer løsninger

og individer. Prosjektets tilnærming til det som er selvsagt for noen av oss, men som er en

langt mer kompleks rett for andre, gjør det til et uvanlig viktig bidrag til et felt der det er

spesielt viktig at teori og praksis ikke konkurrerer, men styrker hverandre gjensidig.» 

Og ett annet sted i uttalelsen blir en sentral konsulent sitert: « Etter å ha lest gjennom

disposisjonen og de ulike artiklene som Karl Erling Ellingsen her presenterer, tenker jeg at

dette er et funn for vernepleierutdanningene. Han tar for seg et tema som har vært omtalt i alle

viktige dokumenter (NOUer og stortingsmeldinger) de siste årene. Og for så vidt kunne en sagt

at det var skrevet mange nok ord om tema. Poenget er at det alt for ofte bare er ord! Det Ellingsen

ønsker å gjøre er å konkretisere temaet, vise gjennom eksempler situasjoner der utviklings-

hemmede har reell innflytelse over sin egen situasjon. Og vi har behov for en slik lærebok.» 

Du er en verdig vinner Karl Elling og vi gratulerer så mye.

Tormod Mjaaseth
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