
 

Velkommen til foredrag med 
Alexander H. Sandtorv  

 
Tid/sted: Mandag, 2. desember 2019, 18.00–19.30 
US-Norway Fulbright Foundation 
Arbinsgate 2, Oslo 

 

FAAN inviterer til foredrag med Alexander H. 
Sandtorv, førsteamanuensis ved Kjemisk institutt, 
UiO, og vinner av Fulbright Norways artikkelpris 2017. 
Sandtorv vil fortelle om sitt Fulbright-opphold i USA 
(både faglig og sosialt), og sin nåværende jobb, 
forskning og aktiviteter. 
 
Sandtorv ble nylig valgt inn i styret til Akademiet for 
Yngre Forskere og er i dag del av en gruppe som 
arbeider tverrfaglig med utvikling av syntetiske 
metoder for å danne systemer med biologisk aktivitet. 
Han er en engasjert samfunnsdebattant med et bredt 
interessefelt og har tematisert blant annet mobbing, 
homofili og psykisk helse. 
 
Foredraget er gratis og åpent for alle, men krever 
registrering ved epost til fulbright@fulbright.no. Det 
blir lett servering.  

Kjære Fulbright 
Alumni 
 

Styret i Fulbright Alumni 
Association Norway 
(FAAN)  ønsker 
velkommen til høstens 
spennende arrangement. 
 
Hvis du ikke er medlem 
enda, så vil vi gjerne 
invitere deg til å bli 
medlem i FAAN.   
 
Årlig medlemskontingent 
er 250,- Kontonr: 
1600.20.73513. NB: Husk 
å oppgi navn i 
merknadsfeltet når du 
betaler. 
 
Du kan også betale på 
VIPPS: #84932 Fulbright 
Alumni Association 
Norway 
 
For adresseoppdatering: 
Vennligst send oss en 
epost. Fint om du kan 
indikere om du er 
interessert i å motta 
Alumni-nyhetsbrev og 
annen korrespondanse i 
elektronisk form. Slik 
hjelper du både miljøet og 
oss. 
 
Kontaktinfo:  
Tlf: 22 01 40 10 
Epost styret: 
alumni.styret@fulbright.no 
 

mailto:fulbright@fulbright.no


Aktuelle nyheter 

 

Årets søkertall 

85 personer søkte på de ulike Fulbright-stipendene for opphold i USA i 
perioden 2020-2021. 22 av søkerne var forskere, de øvrige var studenter 
på Master og PhD nivå, hvor overvekten søkte forsknings- eller 
studieopphold som del av en norsk universitetsgrad. 
 
Informasjon om dagens norske og amerikanske stipendmottakere kan 
finnes her: https://fulbright.no/current-fulbrighters 
 

Fulbright inn i Akademiet for yngre forskere 
 

Sofie Høgestøl har blitt valgt til ny leder 
av Akademiet for yngre forskere. 
Høgestøl var Fulbright-stipendiat ved 
Georgetown University i 2011-2012 og 
vant Fulbrights artikkelpris for unge 
forskere i 2017 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. 
I dag har hun en stilling som 
førsteamanuensis ved Det juridiske 
fakultet, UiO og er også 3. varamedlem i Nobelkomiteen. 
 
Alexander H. Sandtorv har også gått inn som et nytt medlem i Akademiet 
for yngre forskere. Sandtorv var Fulbright Scholar ved Portland State 
University i 2015-2016 og vant Fulbrights artikkelpris i 2017 med 
artikkelen «Metal-free Synthesis of Aryl Amines: Beyond Nucleophilic 
Aromatic Substitution» som ble publisert i Angewandte Chemie 
International i 2016 sammen med David R. Stuart. 
 
FAAN-styret gratulerer dem begge! 
 

https://fulbright.no/current-fulbrighters


Fulbright i media 
 
Tidligere i høst, skrev professor Bernt 
Hagtvet en artikkel om Fulbright-
programmet for Aftenposten (29.09.2019). 
I artikkelen beskrives programmets viktige 
betydning i dagens politiske klima, samt 
Hagtvets egen nytte av oppholdet. 
Artikkelen kan finnes her: 

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/50M5xO/fulbright-
programmets-opphavsmann-ble-tidlig-en-klar-stemme-mot-all-fanatisme-
bernt-hagtvet 
 
 

En Roving Scholars blikk på Norge 
 
Rebekah Buchanan, som var Roving Scholar i Norge i 2018–2019, har 
skrevet artikkel «Commentary: Dugnad & Janteloven» for TriStates 
Public Radio hvor hun beskriver sitt opphold i Norge, og deler sine 
refleksjoner rundt hva det vil si å være norsk. Buchanan er 
førsteamanuensis i Engelsk ved Western Illinois University. Artikkelen 
kan finnes her: https://www.tspr.org/post/commentary-dugnad-janteloven 
 

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/50M5xO/fulbright-programmets-opphavsmann-ble-tidlig-en-klar-stemme-mot-all-fanatisme-bernt-hagtvet
https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/50M5xO/fulbright-programmets-opphavsmann-ble-tidlig-en-klar-stemme-mot-all-fanatisme-bernt-hagtvet
https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/50M5xO/fulbright-programmets-opphavsmann-ble-tidlig-en-klar-stemme-mot-all-fanatisme-bernt-hagtvet
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Styret 2019 - Fulbright Alumni Association Norway 

 Styret ble konstituert 19. juni 2019. 

 Styreleder: 

 

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 og ved avdeling for 
sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Lindberg har vært styremedlem siden 
2016. 

 Styremedlemmer: 

 

Jarle Breivik var Fulbright Scholar ved University of Pennsylvania, School of 
Medicine and 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. 

 

Shai André Divon var Fulbright Scholar ved School of International Service, 
American University, Washington DC I 2016. Han har en mastergrad i arkeologi 
fra Tel Aviv University, en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra NMBU og 
PhD i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier fra NMBU. Divon er instituttleder 
på Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) og 
førsteamanuensis i global sikkerhet, demokrati og rettigheter, ved Fakultet for 
landskap og samfunn, NMBU. Han forsker på internasjonal utviklingspolitikk. 

 

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 PhD 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.  

 

Sudan Prasad Neupane var Fulbright Scholar ved Bowles Center for Alcohol 
Studies, University of North Carolina at Chapel Hill i 2018 – 2019. Han er 
utdannet lege og har en mastergrad i internasjonale helse og PhD i 
psykonevroimmunologi fra UiO. Sudan forsker på immunologiske signaler i 
komorbide psykiske lidelser ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig 
rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet. 
 

 

Ingrid Dobloug Roede var Fulbright-stipendiat ved Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) i 2017-2019, hvor hun tok en mastergrad i arkitekturteori, -
historie og -kritikk. Roede har en mastergrad i arkitektur fra Arkitektur- og 
Designhøgskolen i Oslo (AHO), er i dag arkitekt ved Transborder Studio og skal 
undervise i kulturminnebevaring og transformasjon ved AHO.  

 

Feroz Mehmood Shah var Fulbright-stipendiat ved Johns Hopkins University i 
2016–2017. Han har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, og jobber i 
dag som førsteamanuensis ved NTNU. Shah har vært styremedlem siden 2018. 


