Velkommen til FAAN årsmøte
2019, kombinert med foredrag
med Sofie Høgestøl.
Tid/sted: Onsdag, 19. juni
US-Norway Fulbright Foundation
Arbinsgate 2, Oslo
Program for dagen:
17:00 Årsmøtet
17:30 Lett servering
18:00 Foredrag med Sofie Høgestøl
Årsmøtet er kun for FAAN medlemmer.
Foredraget er gratis og åpent for alle, men krever
registrering. Send en e-post til fulbright@fulbright.no
dersom du ønsker å delta.

Foredrag med Sofie Høgestøl
Etter årsmøtet inviterer vi til lett servering og et spennende
foredrag Sofie Høgestøl om kampen mot straffefrihet og
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.

Kjære Fulbright
Alumni
Styret i Fulbright Alumni
Association Norway (FAAN)
planlegger flere spennende
arrangementer i løpet av
2019. I dette nyhetsbrevet får
du informasjon om våre
arrangementer og Fulbrightprisene 2019.
Hvis du ikke er medlem enda,
så vil vi gjerne invitere deg til
å bli medlem i FAAN.
Årlig medlemskontigent 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

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 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
Det juridiske fakultet i Oslo og var Fulbright-stipendiat ved
Georgetown University i 2012. Hun er 3. varamedlem i
Nobelkomiteen.

Leif Oltedal vant 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.

Anna Dahl Myrvang vant
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 201718.
Komiteen besto av Jarle Breivik, Bjørn Erik Mørk, Kyrre Glette, Ragnhild Grønning og
Feroz Mehmood Shah. Prisene ble tildelt ved mottagelsen for utreisende Fulbrightstipendiater den 6. juni på Nobelinstituttet.

Bildet er tatt på Fulbright sitt arrangement 6.juni. Fra venstre: Maren Falch 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 (FAANstyret) og Chargé d'affaires Richard Riley

Utdeling av stipend til årets Fulbrightere
Den 6 juni fikk 48 nye Fulbrightere utdelt stipend for 2019-2020 i en høytidelig
markering ved Nobelinstituttet. Stipendmottagerne fikk gode ord på veien fra Peter
Næss Director, Fulbright Association Norway), Iselin Nybø (Forskning og høyere
utdanningsminister), Richard Riley (Charge d’affaires, US embassy). Vi i FAAN
gratulerer og ønsker stipendiatene et spennende og givende år!

Fulbrightavtalen mellom Norge og USA er 70
år i 2019.
I disse dager er det 70 år siden
utenriksminister Hallvard Lange
og den amerikanske
ambassaderåden i Norge Henry
Villard, signerte avtalen som
etablerte norske
Fulbrightprogrammet. Siden den
gang har nesten 3700 nordmenn
reist med Fulbrightstipend til
amerikanske universiteter, og
1550 amerikanere har hatt
tilsvarende opphold i Norge.
På bildet: Petter Næss, Director, US-Norway Fulbright Foundation, Iselin Nybø, Forskning og høyere
utdanningsminster

Styret 2019 - Fulbright Alumni Association Norway
Styret ble konstituert 4.juni 2018 og har gjennom året som gikk bestått av styreleder, fem
styremedlemmer og ett varamedlem
Styreleder:
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.
Styret:
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 rådgiver 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.
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.
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.
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.
Feroz Mehmood Shah var Fulbright-stipendiat ved John Hopkins University I
2016-17. Han har en ph.d i filosofi fra UIO og jobber i dag som
førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Shah har vært styremedlem i
FAAN siden 2018.
Varamedlem:
Minda Holm var Fulbright-stipendiat ved Elliot School of International Affairs i
2015. Hun er forsker I Forskningsgruppen for Utenrikspolitikk og Diplomati ved
Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI), og stipendiat ved Universitetet i
København. Hun har vært styremedlem i FAAN siden 2015

