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Dekorasjonen vil bli overrakt 

ved et arrangement i Helse- og 

sosialdirektoratets Auditorium, 

Universitetsgaten 2, Oslo 

torsdag 16. november 2006 kl 

1130 og vil bli foretatt av Kan-

sellisjef Egil Vindorum assistert 

av Kansellist Thomas Gram.

Engasjement for SOR

Ingrid Lycke Ellingsen har 

på frivillig basis deltatt i Stif-

telsen SORs arbeid i mer enn 

25 år. I disse årene har hun 

hatt en rekke tillitsverv. Det 

var gjennom sitt arbeid som 

områdeoverlege i Helsevern for 

Psykisk Utviklingshemmede 

(HVPU) i Buskerud og senere 

i Helsedirektoratet som Statens 

overlege i psykiatri at hun kom 

i kontakt med SORs arbeid. Fra 

første stund har hun engasjert 

seg i arbeidet langt ut over det 

hennes profesjonelle stilling 

skulle tilsi.  

I sin yrkesmessige tilknyt-

ning var hun særlig opptatt av 

organisering, holdningsbygging 

og kunnskapsformidling. Hun 

har bidratt til å synliggjøre 

«den tredje sektor», frivillige og 

ideelle organisasjoner som har 

sitt engasjement i arbeidet med 

utviklingshemmede og andre 

med nedsatt funksjonsevne. 

Hun har ut over sin profesjo-

nelle rolle deltatt i hele bredden 

av SORs arbeidsfelt. I denne 

forbindelse er det særlig aktuelt 

å fremheve hennes innsats for 

forskning på feltet, som leder 

i styret for forskningsfondene. 

Likeledes vil vi understreke 

hennes langvarige arbeid for å 

fremme utviklingshemmetes 

rett til å bestemme over egne 

liv, blant annet som første 

prosjektleder i Prosjekt Selvbe-

stemmelse.

Syv år etter at hun gikk av 

med pensjon fra sin stilling 

som fylkespsykiater og assis-

terende fylkeslege i Buskerud, 

er hun nå engasjert i å utvikle 

en elektronisk etterutdanning 

for fastleger/allmennleger med 

behov for å erverve kunnskaper 

om utviklingshemmedes spesi-

elle helseproblemer.  I sine verv 

i Stiftelsen SOR har hun vist en 

ekte, dyp og varm innlevelse 

i det å bedre levekårene for 

mennesker som har svakere 

utgangspunkt enn flertallet i 

samfunnet. Hun har gjennom 

årene lagt ned atskillige 

arbeidsdager, og -netter, i reiser, 

utvalgsarbeid, utredninger, 

foredrag, styremøter og forbe-

redelser av ymse slag, og tross 

sin akademiske bakgrunn aldri 

gått av veien for å ta praktiske 

oppgaver i stiftelsens ulike 

innsatsområder. Menneskeverd 

og beredskap mot likegyldighet 

har vært hennes livsmotto.

Ingrid Lycke Ellingsen utnevnt til Ridder  
av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

H.M.Kongen har utnevnt Ingrid Lycke Ellingsen til 

ridder 1. klasse. SOR gratulerer! Og vi er ekstra 

stolte fordi Ingrid – blant alt annet hun har gjort 

– også har lang fartstid i frivillig arbeid for SOR. 

Ordensrådet la i sin begrunnelse vekt på hennes 

virke både i sin profesjonelle karriere, som privat-

person, og i Den europeiske torturkomiteen.
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Internasjonalt engasjement

Den innlevelse Ingrid Lycke 

Ellingsen legger for dagen i 

norske, sosiale anliggender vises 

også igjen i det arbeid hun i 

mange år har utført i interna-

sjonale sammenhenger. Hun 

har formidlet penger og annen 

hjelp til utviklingshemmede 

barn i Sentral- og Øst-Europa 

og har gjennom sitt arbeid i 

SOR fremmet interesse for 

hjelp til ulike svakstilte grupper 

på Balkan. Hun har deltatt i 

UDs arbeidsgruppe om men-

neskelige rettigheter og Den 

norske lægeforenings mennes-

kerettighetsutvalg og bidratt i 

deres internasjonale undervis-

ningsopplegg for fengselsleger.

I 12 år var hun medlem 

av Den europeiske tortur-

komiteen (CPT). Hun ble 

oppnevnt i komiteen i 1993 og 

var 1. visepresident fra 1995 

og ut oppnevningsperioden 

desember 2005. Det sies om 

henne at hun «går bak murene 

i fengslene og lukker opp de låste 

dører». Hun har reist i 20 land 

og møtt mange skakkjørte barn, 

ungdom og voksne. Nedslitte 

og dårlige institusjoner er 

blitt stengt etter anbefaling 

fra komiteens side. Hun har 

bidratt til økt fokus på helse, 

med større oppmerksomhet 

på tuberkulose, narkotika 

og psykososiale problemer. 

Foreldede lover er blitt endret 

og har bidratt til å bedre retts-

sikkerheten for de som særlig 

er utsatt. I særlig grad har hun 

vært opptatt av å forbedre situ-

asjonen i sosiale institusjoner 

for ungdommer med psykiske 

problemer. Dette gav henne 

Karl Evangs pris i 2004.


