
Årsberetning for FAAN 2018-2019 
Styret vil i perioden 4.juni 2018 – 19. juni 2019 ha gjennomført følgende aktiviteter: 

● Utdelt forskningsprisene Fulbright Artikkelpris og Fulbright Artikkelpris for Unge Forskere 
● Seminar 19.juni 2019 med Sofie Høgestøl om fremtiden til det internasjonale 

strafferettsprosjektet 
● Seminar 22.november 2018 om tematikk relatert til Arktis  
● Distribuert flere nyhetsbrev om aktivitetene til FAAN 
● Fulgt opp FAAN sin økonomi  
 

Styrets arbeid  

Årsmøtet til FAAN ble avholdt den 4. juni 2018 på Nobelinstituttet. Styret har avholdt fem  
styremøter. Utover styremøtene har styret konferert regelmessig via e-post og telefon. Det 
foreligger referat fra samtlige styremøter. Samtlige styremøter har vært holdt på 
Fulbrightkontoret i Arbinsgate 22. Rena Levin har stilt som observatør 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 består av syv medlemmer. Nedenfor følger en kort beskrivelse av disse 
personene, og hvilke oppgaver de har hatt ansvaret for i styret. 

 

Styret 

Bjørn Erik Mørk var Fulbright Scholar ved Berkeley’s Sociology Department i 
2012-2013. Han er førsteamanuensis i innovasjon ved Institutt for strategi og 
entreprenørskap, Handelshøyskolen BI, samt Honorary Associate Professor 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, og har vært styreleder i perioden 2016-
2019. Som styreleder har han fulgt opp planlegging og gjennomføring av 
oppgavene til styret, og vært med i komiteen som har vurdert de nominerte 
kandidatene til Fulbright sin artikkelpris og prisen til Fulbright artikkelpris for 
unge forskere.  

Jarle Breivik var 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. Jarle har ledet komiteen som har vurdert de nominerte 
kandidatene til Fulbright sin artikkelpris og prisen til Fulbright artikkelpris for 
unge forskere. 

 



Ragnhild Grønning var 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 forskningsassistent ved ARENA senter for 
europaforskning ved Universitetet i Oslo, forsker ved Nordområdesenteret, Nord 
Universitet og som Research associate i The Arctic Institute og har vært 
styremedlem siden 2016. Ragnhild har vært med på å gjennomføre seminarene, 
vært med i komiteen som har vurdert de nominerte kandidatene til Fulbright sin 
artikkelpris og prisen til Fulbright artikkelpris for unge forskere, samt bidratt i 
arbeidet med å skrive nyhetsbrevene.  

 

Maren Falch Lindberg var Fulbright-stipendiat ved University of California, San 
Francisco, School of Nursing i 2014-2015. Hun har en doktorgrad i 
sykepleievitenskap, og er i dag fagutviklingssykepleier og postdoktor ved 
kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Maren har vært styremedlem 
siden 2016, og har hatt hovedansvaret for seminarene og skriving av 
nyhetsbrevene.    

 

Kyrre Glette var Fulbright Scholar ved NASA Jet Propulsion Laboratory, 
California Institute of Technology, Pasadena i 2012.Han har en mastergrad i 
datateknikk fra NTNU og ph.d. i informatikk fra UIO. Glette er 
førsteamanuensis og forsker på robotikk og intelligente systemer ved Institutt 
for informatikk og RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time 
and Motion, UIO. Han har vært styremedlem siden 2017, og var med i komiteen 
som har vurdert de nominerte kandidatene til Fulbright sin artikkelpris og prisen 
til Fulbright artikkelpris for unge forskere. 
 
 
Feroz Mehmood Shah var Fulbright-stipendiat ved Johns Hopkins University i 
2016–2017 og har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Feroz er i dag 
førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og arbeider med temaer innen etikk 
og politisk filosofi. Han har vært styremedlem i FAAN siden 2018 og har vært 
med i komiteen som har vurdert de nominerte kandidatene til Fulbright sin 
artikkelpris og prisen til Fulbright artikkelpris for unge forskere. 

 

           
Minda Holm var 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 jobber også med en 
doktorgrad om internasjonal ideologi ved Institutt for statsvitenskap, 
Universitetet i København. Hun har vært styremedlem i FAAN siden 2015. 
Minda har bidratt i arbeidet med planlegging og gjennomføring av seminarene. 

 



Foreningens økonomi  

Styret har de siste to årene tatt grep for å forbedre foreningens økonomi. Årskontingenten ble 
på årsmøtet i 2017 vedtatt økt fra 200 til 250 kr. Medlemmer har blitt oppfordret til å betale 
kontingent jevnlig gjennom nyhetsbrev. Det er mulig å betale med VIPPS, som for eksempel 
har gjort det lettere å få innbetalt kontingent for medlemmer som har deltatt på debattmøter. 
Styret har i år ikke påtatt seg noen utgifter til avisannonse(r), som har gjort at utgiftene har blitt 
lavere kontra tidligere år. Styret anser foreningens økonomi som god. Det gjøres oppmerksom 
på at Fulbright-prisene dekkes av et eget stipendfond øremerket prisene. 

 

Medlemsarbeid  

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

 

Informasjonsarbeid  

De viktigste kommunikasjonskanalen fra FAAN har vært nyhetsbrev, 
e-poster til medlemmer og andre interessere, samt Facebooksiden 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, Fulbrightprisene og muligheter for å betale med 
VIPPS. Tilbakemeldingene fra medlemmer indikerer at denne 
kommunikasjonsformen har fungert godt.  

 

 

Bildet viser et eksempel på nyhetsbrev 

 

 

 



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.  

 

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). I 2016 vant John-Arne 
Røttingen prisen. Han er nå Administrerende Direktør i Norges Forskningsråd. Vinneren av 
prisen i 2018 var Inger Skjelsbæk fra Universitetet i Oslo. I 2017 innførte FAAN også en 
artikkelpris for unge forskere. I 2017 vant Sofie Høgestøl (Universitetet i Oslo) den prisen, og 
i 2018 var det Torgeir Moberget (Universitetet i Oslo) som vant prisen. 

Informasjon om nominering av kandidater til de to prisene for 2019 ble annonsert på FAAN 
sine Facebooksider, på Fulbright sin Facebookside, i nyhetsbrevene til FAAN og gjennom flere 
andre kanaler. Fristen for å sende inn nominasjoner var 29 mars, og ingen utsettelser ble gitt i 
år. Dette viste seg å være en fornuftig vurdering. Totalt kom det inn 15 nominasjoner til 
Fulbrights Artikkelpris og 6 nominasjoner til Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere. De 
nominerte representerte mange fagfelt, og det var god spredning i både alder og kjønn. Det var 
høy kvalitet på de innsendte bidragene, og nominasjonene fra i år viser som i tidligere år at 
tidligere Fulbrightere publiserer i en rekke ledende internasjonale tidsskrift. I perioden april-
mai 2019 arbeidet en komite med å vurdere alle de innkomne artiklene. Komiteen besto av Jarle 
Breivik, Bjørn Erik Mørk, Kyrre Glette, Ragnhild Grønning og Feroz Mehmood Shah. Prisene 
ble tildelt ved mottagelsen for utreisende Fulbright-stipendiater den 6. juni på Nobelinstituttet.  



 
Bildet er tatt på Fulbright sitt arrangement 6.juni. Fra venstre: Maren Falck Lindberg (FAAN-styret), 
Forskning og høyere utdanningsminster Iselin Nybø, Kyrre Glette (FAAN-styret), Bjørn Erik Mørk 
(FAAN-styret), Leif Oltedal (prisvinner for beste forskningsartikkel 2019), Ragnhild Grønning (FAAN-
styret) og Chargé d'affaires Richard Riley.   

 

Vinneren av Fulbrights artikkelpris 2019 

Leif Oltedal vant prisen for beste 
forskningsartikkel i 2019 for artikkelen «Volume 
of the Human Hippocampus and Clinical 
Response Following Electroconvulsive Therapy» 
ble publisert i Biological Psychiatry i 2018.  

Artikkelen utgår fra et internasjonalt samarbeid som Oltedal initierte og ledet, og som 
undersøker hvordan elektrokonvulsiv terapi (ECT) virker. ECT er den mest effektive 
behandling for pasienter med alvorlig depresjon og brukes for noen pasienter når andre 
behandlinger ikke har effekt. Målet var å undersøke om den gode effekten av ECT kunne 
forklares ved volumøkning av hippocampus – et område i hjernen hvor det kan dannes nye 
nerveceller og som er viktig for hukommelse. Oltedal et al. fant at ECT førte til volumøkning 
av hippocampus på cirka tre prosent, men det var ingen positiv sammenheng mellom 
volumøkningen og behandlingseffekten. Studien fant at effekten på hippocampus avhenger av 
behandlingslengde og stimuleringsteknikk. Funnene er viktige, og betyr at vi må lete etter 
forklaring på behandlingseffekten av ECT andre steder.  

Studien er tilknyttet Mohn Medical Imaging and Visualization Centre og ble støttet av Helse 
Vest, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.  



Leif Oltedal er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og overlege ved radiologisk 
avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus, og var Fulbright-stipendiat ved University of 
California San Diego i 2016-17.  

 

Vinneren av Fulbrights artikkelpris for unge forskere 2019 

Fulbrights artikkelpris for unge forskere i 2019 
gikk til Anna Dahl Myrvang for artikkelen 
«Hippocampal Subfields in Adolescent Anorexia 
Nervosa» som ble publisert i Psychiatry Research: 
Neuroimaging i 2018. Artikkelen omhandler 

ungdom med anorexia nervosa og hippocampus, en hjernestruktur som er essensiell for læring 
og regulering av følelser. Resultatene viser at hippocampus har redusert volum hos pasienter 
sammenliknet med friske kontrolldeltakere. Dette er ny kunnskap om hvordan en viktig 
hjernestruktur er affisert hos unge pasienter med anoreksi. Sykdommen har ofte et langt forløp 
og det er viktig å kartlegge hvordan den potensielt kan påvirke en hjerne som enda er i utvikling. 

Studien er et resultat av et samarbeid mellom UiT – Norges Arktiske Universitet, 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Universitetssykehuset i Oslo (OUS) og er 
finansiert av Norges Forskningsråd og Helse-Nord RHF.  

Anna Dahl Myrvang er stipendiat ved Institutt for psykologi ved UiT – Norges Arktiske 
Universitet, og var Fulbright-stipendiat ved Massachusetts General Hospital, Harvard 
University i 2017-18.  

 

Åpne møter arrangert av FAAN 

I løpet av perioden juni 2018-juni 2019 har FAAN arrangert/arrangerer to seminarer:  

 

1) Seminar 22.november 2018 om tematikk relatert til Arktis 

Torsdag 22. november ble det avholdt 
nettverksmøte for fagpersoner som jobber med 
tematikk relatert til Arktis. Arrangementet ble 
organisert som et samarbeidsprosjekt av FAAN, 
the Arctic Institute og Rederiforbundet. Rundt 40 
personer deltok på arrangementet, og deltagerne 
bestod av folk fra akademia, industri, 
forvaltningen og flere andre sektorer. 
Arrangementet var en god mulighet til å møte 
andre som jobber med tematikk knyttet til 

Nordområdene. I tillegg var arrangementet en uformell møteplass for Fulbright Alumni. 

 

 



2) Seminar 19.juni 2019 med Sofie Høgestøl om fremtiden til det internasjonale 
strafferettsprosjektet 

Den 30. mai 2016 ble Hissène Habré den første 
tidligere statslederen som har blitt dømt for 
forbrytelser mot menneskeheten av et annet lands 
domstol. Habrés regime i Chad på 80-tallet var 
kjennetegnet ved utpreget bruk av tortur og 
menneskerettighetsbrudd. I over 25 år jobbet 
ofrene for å få Habré straffeforfulgt, og lyktes 
gjennom dommen i den ekstraordinære afrikanske 
domstolen som ble opprettet av den Afrikanske 
Union i Senegal. Hvordan kan det internasjonale 

samfunnet forsikre at menneskerettforbrytelser blir straffeforfulgt? Kan rettsprosessen mot 
Habré brukes som en modell i fremtiden? 

Høgestøl vant i 2017 Fulbrights artikkelpris for unge forskere (se bilde fra seremonien i 
Nobelsinstituttet) for artikkelen «The Habré Judgment at the Extraordinary African Chambers: 
A Singular Victory in the Fight Against Impunity» publisert i Nordic Journal of Human Rights 
i 2016. Høgestøl er førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og var 
Fulbright-stipendiat ved Georgetown University i 2012.  
 

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 12.06.2019  

Styreleder FAAN 


