
Årsberetning for FAAN 2016-2017  
Styret har i perioden 8.juni 2016 - 22.mai 2017 fokusert på følgende aktiviteter: 

● Arrangement av møte i november 2016 i Gamle Festsal, UiO der John-Arne Røttingen 
(vinner av Fulbrightprisen 2016) presenterte sin studie og møte på Litteraturhuset i mars 
2017 der Jarle Breivik presenterte sin forskning på cancer 

● Forskningsprisene Fulbright Artikkelpris og Fulbright Artikkelpris for Unge Forskere 
● Mer synlighet av FAAN gjennom mer regelmessige nyhetsbrev 
● Bedre FAAN sin økonomi gjennom å få flere medlemmer, og ved å ta i bruk VIPPS for å 

gjøre betalingen enklere 
 

Styrets arbeid  

Årsmøtet til FAAN ble avholdt den 8. juni 2016. På møtet gikk flere tidligere styremedlemmer 
ut av styret etter å ha gitt viktige bidrag som styremedlemmer for FAAN gjennom flere år. Det 
nåværende styret ønsker å takke tidligere styremedlemmer for at de raskt og konkret har svart 
når det har vært praktiske spørsmål om tidligere saker. I denne sammenheng ønsker vi å spesielt 
takke tidligere styreleder Anners Lerdal og Niels Nagelhus Schia. 

Styret har avholdt 8 styremøter og et siste styremøte før årsmøtet vil holdes i begynnelsen av 
juni. Utover styremøtene har styret konferert regelmessig via e-post og telefon. Det foreligger 
referat fra samtlige styremøter. Styremøtene har vært holdt på Fulbrightkontoret i Arbinsgate 
22. Petter Næss og Rena Levin har stilt som observatører for Fulbright Foundation på 
styremøtene. Styret ønsker å takke ansatte på Fulbrightkontoret for et svært godt samarbeid og 
for god støtte i foreningens arbeid.  

Det nåværende styret ble konstituert 18. juni 2016 og består av syv medlemmer og to 
varamedlemmer. Nedenfor følger en kort beskrivelse av disse personene, og hvilke oppgaver 
de har hatt ansvaret for i styret. 

 

Bildet er tatt på arrangementet på Nobelsenteret 8. juni 2016 der følgende medlemmer fra styret var 
tilstede: Minda Holm, Bjørn Erik Mørk, Thomas Børstad, Ragnhild Grønning og Vibeke Grøver. 

 



Styreleder 

Bjørn Erik Mørk, University of California Berkeley, 2012-13: Fulbright Scholar ved 
Berkeley’s Sociology Department i 2012-2013. Han er førsteamanuensis i innovasjon og 
arbeider ved Handelshøyskolen BI, samt er Associate Fellow ved Warwick Business School. I 
sin forskning gjør han praksisbaserte studier av tverrfaglig samarbeid, læring, endring og 
innovasjon i helsevesenet. Han har vært styremedlem i FAAN siden 2014.  

Styremedlemmer 

Thomas Børstad, University of Minnesota, 2009-2010: Fulbright student ved University of 
Minnesota i 2009/2010, hvor han studerte medisinsk teknologi. Han har en mastergrad i teknisk 
kybernetikk fra NTNU, og jobber i dag som forskningssjef hos Elliptic Labs i Oslo. I styret har 
han hatt rollen som kasserer, og har vært styremedlem i FAAN siden 2014. 

Silje Gamstøbakk, Georgetown University, 2015-2016: avdelingsdirektør i Finans-
avdelingen i Finansdepartementet, og sitter i styret for den Nordiske Investeringsbanken (NIB). 
Hun er utdannet siviløkonom fra NHH i 2002, og avsluttet våren 2016 graden Master of Policy 
Management ved Georgetown Univeristy i Washington DC. I styret har hun hatt rollen som 
medlemsansvarlig, og kom inn i styret i 2016 

Vibeke Grøver, Harvard University, 2013-14: Fulbright Scolar ved Harvard University, 
Graduate School of Education i 2002-2003, og ved University of California Berkeley, Graduate 
School of Education i 2013. Hun er professor i pedagogikk ved UIO og har vært styremedlem 
i FAAN siden 2015. Hun er professor i pedagogikk ved UIO og har vært styremedlem i FAAN 
siden 2015. I styret har hun inneværende år hatt rollen som ansvarlig for Fulbrightprisene. 

Minda Holm, George Washington University, 2014-15: Fulbright-stipendiat ved Elliot 
School of International Affairs i 2015. Hun er juniorforsker I Forskningsgruppen for 
Utenrikspolitikk og Diplomati ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI), og har vært 
styremedlem i FAAN siden 2015. I styret har hun bidratt med planlegging av arrangement som 
skal gjennomføres høsten 2017. 

Maren Falch Lindberg, UC San Francisco, 2014-2015: Fulbright-stipendiat ved University 
of California, San Francisco, School of Nursing i 2014-2015. Hun har fra før en mastergrad i 
klinisk helsearbeid fra HIBU. Lindberg er i dag fagutviklingssykepleier ved kirurgisk klinikk, 
Lovisenberg Diakonale Sykehus og er doktorgradsstudent ved UIO. I styret har hun hatt rollen 
som kommunikasjonsansvarlig sammen med Ragnhild Grønning, og kom inn i styret i 2016. 

Solveig Birgitte Moe, University of Houston, 2015-2016: jurist og studerte et år på University 
of Houston i Texas. Hun tok en LLM grad i internasjonal rett med særlig fokus på 
menneskerettigheter, internasjonal strafferett og komparativ rett. Hun arbeider nå som 
seniorrådgiver ved Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker. I styret har hun hatt rollen 
som medansvarlig for arrangementene, og kom inn i styret i 2016. 

Varamedlemmer 

Jarle Breivik, University of Pennsylvania, 2013-2014: Fulbright Scholar ved University of 
Pennsylvania, School of Medicine og Graduate School of Education i 2012-14 hvor han studerte 
Higher Education Management. Han er utdannet lege og er i dag professor og utdanningsleder 



ved Institutt for Medisinske Basalfag ved Medisinsk Fakultet, UIO. Han forsker på Cancer 
Communication og er spesielt opptatt av hvordan vi som samfunn og enkeltmennesker forstår 
og forholder oss til kreftproblematikken. I styret har han hatt medansvar for arrangementene og 
vært i som internt komitemedlem for Fulbrightprisene. Han han kom inn i styret i 2016. 

Ragnhild Grønning, George Washington University, 2015-2016: Fulbright student ved 
George Washington University’s Elliott School of International Affairs i 2014-2015. Her tok 
hun en master i International Affairs med fokus på internasjonale organisasjoner og 
internasjonal rett. Hun jobber nå som journalist i High North News og som Research associate 
i The Arctic Institute. I styret har hun hatt ansvaret for kommunikasjon sammen med Maren F. 
Lindberg, og har vært med i styret siden 2016. 

 

Foreningens økonomi  

For å legge forholdene til rette for mer aktiviteter for medlemmer og gi en bedre økonomi for 
FAAN, har styret det siste året hatt ekstra fokus på å få opp antall betalende medlemmer. Per 
01.04.16 var det 105 betalende medlemmer. Styret tok i bruk VIPPS som en alternativ måte å 
betale på, da dette for mange oppleves som en vesentlig forenkling. I nyhetsbrevene har det 
også blitt satt inn en fast spalte der det minnes om mulighet for å være medlem i FAAN, og 
hvor det orienteres om ulike måter å betale på. Per 18.05.17 har antall betalende medlemmer 
økt til 182 medlemmer. Medlemsavgiften er 200 kr, og krav om innbetaling ble sendt per e-
post, og det samme gjorde den ene purringen som ble sendt ut. Økonomien anses som 
tilfredsstillende, men for å ha flere medlemsaktiviteter er det nødvendig å ha noe høyere 
inntekter. Det sittende styret skal derfor på styremøtet i begynnelsen av juni diskutere hvorvidt 
medlemsavgiften bør økes til 250 kroner. 

 

Medlemsarbeid  

Medlemslisten har blitt fortløpende oppgradert ved henvendelser fra medlemmer om 
adresseforandringer, og ved inn- eller utmeldinger.  

 

Informasjonsarbeid  

De viktigste kommunikasjonskanalend fra FAAN har vært nyhetsbrev, e-poster til medlemmer 
og andre interessere, samt Facebook siden til FAAN. Nyhetsbrev har vært sendt ut flere ganger 
i løpet av året, og der har det blitt gitt informasjon om hvem som er styremedlemmer, planlagte 
arrangement, Fulbrightsprisene og muligheter for å betale med VIPPS. Tilbakemeldingene fra 
medlemmer indikerer at denne kommunikasjonsformen har fungert godt.  

 

 

 

 



Utdeling av Fulbright Artikkelpris og Fulbright Artikkelpris for Unge Forskere 

Styret vedtok i januar 2014 å opprette en årlig forskningspris. Hensikten med prisen er å bidra 
til å:  

● Styrke generell kunnskap og anerkjennelse av Fulbrightprogrammet.  
● Øke fordelene med å være med i Fulbrightprogrammet.  
● Kommunisere resultater av Fulbrightstipender til allmenheten, og fordelene med deltakelse 

i utveksling mellom Norge og USA gjennom Fulbrightprogrammet rettet mot potensielle 
søkere.  

● Bidra til å synliggjøre forskning og forskningsresultater til allmennheten og internt i 
akademia.  

 

Prisen tildeles beste artikkel publisert nettsider og i en egen annonse i Aftenposten. Fulbrights 
Artikkelpris tildeles forfatter(e) av beste akademiske artikkel publisert i det foregående året, og 
tidligere prisvinnere inkluderer Thomas Hegghammer fra Forsvarets Forskningsinstitutt som 
fikk prisen i 2014, og i 2015 var prisvinnerne Øyvind Holme (Sykehuset Sørlandet) og Magnus 
Løberg (Universitetet i Oslo). Den vitenskapelige komite som ble nedsatt i 2016 besto av to 
medlemmer fra alumnistyret (Niels Nagelhus Schia og Bjørn Erik Mørk) og to eksterne 
medlemmer (Thomas Clausen (UiO) og Kristian Åtland (FFI)).  

Prisen i 2016 ble tildelt ved 
mottagelsen for utreisende Fulbright-
stipendiater den 8. juni på 
Nobelinstituttet. Den norske Fulbright 
alumniorganisasjonens vitenskapelige 
komité besluttet å tildele John-Arne 
Røttingen prisen for beste 
forskningsartikkel 2016. Artikkelen tar 
for seg en stor studie av effekten til en 
ny Ebola-vaksine. Artikkelen, med 
navnet: «Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine expressing Ebola surface 
glycoprotein: interim results from the Guinea ring vaccination cluster-randomised trial», ble 
publisert i The Lancet, med Røttingen som seniorforfatter. Dette er et av verdens mest 
prestisjetunge tidsskrifter innen medisin. 

John-Arne Røttingen har selv ledet studien bak artikkelen, som kan vise seg å være et viktig 
bidrag til kampen mot Ebola. Studien har tatt for seg mer enn 7000 personer som har hatt høy 
risko for å bli smittet av Ebola. Foreløpige resultater viser at vaksinen er 100% effektiv mot 
Ebola-viruset. Trolig vil denne artikkelen være sentral i fremtidig forskning rundt Ebola og 
andre fremtidige epidemier, og står som et prakteksempel på hvordan man skal gjennomføre en 
folkehelsestudie i et land som opplever en epidemi. 

John-Arne Røttingen er Direktør i Forskninsrådet, og var tidligere direktør for Smittevern, miljø 
og helse ved Folkehelseinstituttet, professor II i helsepolitikk ved Universitetet i Oslo og 
professor II i global helse ved Harvard University. 

I 2017 har styret i FAAN behandlet styret i FAAN muligheten for å også opprette en pris for 
Fulbright Artikkelpris for Unge Forskere, da en slik pris vil kunne bidra til å i større grad også 



synliggjøre forskning gjort av unge forskere som har hatt Fulbrightstipend. Etter en grundig 
prosess anbefalte styret over styret i Fulbrightstipendiatenes Forskningsfond våren 2017 
opprettelsen av en slik pris. Denne anbefalingen ble støttet, og det ble vedtatt at man fra våren 
2017 har to priser.  I 2017 var beskrivelsen av Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere som 
følger: «Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere tildeles beste akademiske artikkel publisert 
i 2015/2016 av en ung forsker som er PhD stydent eller fikk sin PhD grad i løpet av siste 3 år 
(2014 eller senere). Vinneren mottar en diplom og kr 10.000». 

Informasjon om nominering av kandidater til de to prisene ble annonsert i Aftenposten, på 
FAAN sine Facebooksider, på Fulbright sin Facebookside, i nyhetsbrevene til FAAN og 
gjennom flere andre kanaler. Opprinnelig var det satt en frist for nominasjoner i midten av mars, 
men styret var av den oppfatning at det var ønskelig med flere nominerte og utsatte derfor fristen 
til 1.april. Dette viste seg å være en fornuftig vurdering da det kom inn nesten tre ganger så 
mange nominerte til den utsatte fristen. Totalt kom det inn 20 nominasjoner til Fulbrights 
Artikkelpris og 12 nominasjoner til Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere. De nominerte 
representerte en rekke ulike fagfelt, og det var god spredning i både alder og kjønn. Det var høy 
kvalitet på de innsendte bidragene, og nominasjonene viser at tidligere Fulbrightere publiserer 
i en rekke ledende internasjonale tidsskrift. I perioden april-mai 2017 arbeidet en vitenskapelig 
komite med å vurdere alle de innkomne artiklene. Komiteen besto av tre medlemmer fra 
alumnistyret (Vibeke Grøver, Jarle Breivik og Bjørn Erik Mørk) og to eksterne medlemmer 
(Niels Nagelhus Schia, NUPI og Kyrre Glette, UiO)). Prisene tildeles ved mottagelsen for 
utreisende Fulbright-stipendiater den 15. juni på Nobelinstituttet.  

 

Åpne møter arrangert av FAAN 

I løpet av året har FAAN arrangert to åpne møter:  

1. 21. november arrangerte FAAN et møte i Gamle 
Festsal, UiO med foredrag av John-Arne Røttingen. 
John-Arne Røttingen som ble tildelt Fulbrightprisen 
2016 for å ha ledet utprøvingen av en ny vaksine mot 
det svært dødelige ebola-viruset, samt en ny metode for 
å teste ut vaksiner under et utbrudd. Forsknings-
prosjektet ble gjennomført i Guinea i samarbeid lokale 
helsemyndigheter, Verdens helseorganisasjon, Leger 
uten grenser og Folkehelseinstituttet. Resultatene var 
oppsiktsvekkende og foreløpige resultater fra studien 
ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Lancet. 

Verden har aldri opplevd et Ebola-utbrudd av det 
omfanget som skjedde i 2014-2015 i Vest-Afrika. Det 
eksisterte ingen utprøvde vaksiner for Ebola før 
utbruddet kom. 

Jarle Breivik introduserte John-Arne Røttingen, og da 
foredraget og diskusjonen var ferdig avsluttet Bjørn 
Erik Mørk arrangementet. Det var godt oppmøte på 
foredraget, og en interessant diskusjon om noen av 
temaene som ble berørt av Røttingen. 



2. Møte på Litteraturhuset den 6. mars kl 19:00 der 
Jarle Breivik, professor og utdanningsleder ved 
Insitutt for Medisinske Basalfag ved Universitetet i 
Oslo, holdt et foredrag basert på en kronikk i New 
York Times om hvorvidt vi egentlig kan kurere 
kreft. I den kritiske kronikken "We Won't Cure 
Cancer" publisert i New York Times i fjor diskuterer 
Jarle Breivik Obama & Bidens National Cancer 
Moonshot Initiative, som hadde som målsetting å 
finne kuren mot kreft ved hjelp av en storsatsning på 
teknologi og ekspertkompetanse. Thomas Børstad 
introduserte Jarle Breivik på møtet, mens Bjørn Erik 
Mørk avsluttet møtet etter at foredraget og 
diskusjonen i etterkant var ferdig. Det var stort 
engasjement fra de fremmøte på arrangementet.  

 

 

 

 

Kronikken "We Won't Cure Cancer" kan leses her: 
https://www.nytimes.com/2016/05/27/opinion/obamas-pointless-cancer-moonshot.html?_r=1  
 
 

Fulbrightstipendiatenes Forskningsfond  

Fondets styre består av: 2 representanter for tidligere Fulbrightstipendiater: Atle S. Hansen og 
Ørjan Helland, og 2 representanter fra Fulbright Alumniforeningens styre: Bjørn Erik Mørk og 
Minda Holm. Styret har behandlet en sak via e-post hvor styret ga sin tilslutning til FAAN-
styrets ønske om også i år å dele ut forskningsprisen og ny artikkelpris for unge forskere og 
bevilget i den anledning hhv. kr. 50.000 og kr. 10.000 til formålet.  

 

 

På vegne av styret i Fulbright Alumni Association Norway  

 

_______________________  

Bjørn Erik Mørk, Oslo 23.05.2017  

Styreleder FAAN 

https://www.nytimes.com/2016/05/27/opinion/obamas-pointless-cancer-moonshot.html?_r=1

