
Årsberetning for FAAN 2019-2020 

 

Styret vil i perioden 19.juni 2019 til 08. juni 2020 ha gjennomført følgende aktiviteter:  

● Utdelt forskningsprisene Fulbright Artikkelpris og Fulbright Artikkelpris for Unge Forskere 

● Arrangert to seminarer med foredrag av Sofie Høgestøl på Fulbrightkontoret den 19. juni 2019, 

og av Alexander Sandtorv på Fulbrightkontoret den 2.desember 2019. 

● Distribuert flere nyhetsbrev om aktivitetene til FAAN 

● Fulgt opp FAAN sin økonomi  

 

Styrets arbeid  

Årsmøtet til FAAN ble avholdt den 19. juni 2019 på Fulbrightkontoret. Styret har avholdt 7 

styremøter. 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, med unntak av to styremøter over zoom på grunn av korona-restriksjoner. Rena 

Levin, Petter Næss og Cathrine Schrumpf Nordahl 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. 

 

Maren Falch Lindberg var Fulbright-stipendiat ved Department of Physiological 

Nursing, School of Nursing ved University of California, San Francisco i 2014-

2015. Hun har en doktorgrad i sykepleievitenskap fra UiO med fokus på smerter, 

funksjons og livskvalitet hos pasienter etter kneprotesekirurgi. Hun er i dag 

fagutviklingssykepleier og postdoktor ved kirurgisk klinikk, Lovisenberg 

Diakonale Sykehus, Postdoktorprosjektet hennes er en multisenterstudie med 

hensikt  å utvikle og teste effekten av en ny  behandlingsform for kneartrose. Maren 

har vært styremedlem siden 2016, og vært styreleder i perioden 2019-2020. Som 

styreleder har hun fulgt opp planlegging og gjennomføring av oppgavene til styret, 

samt vært med i komiteen som har vurdert de nominerte kandidatene til Fulbrights 

artikkelpris og Fulbrights artikkelpris for unge forskere, samt samarbeidet om 

kassereroppgavene.  

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 deltatt i komiteen som har vurdert de nominerte kandidatene til Fulbright 

sin artikkelpris og prisen til Fulbright artikkelpris for unge forskere. 

 

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, har vært med i 

komiteen som har vurdert de nominerte kandidatene til Fulbright sin artikkelpris og 

prisen til Fulbright artikkelpris for unge forskere og hatt ansvar for skriving av 

nyhetsbrevene.  

 

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. Han 

har vært styremedlem siden 2019. Han har vært med i komiteen som har vurdert de 

nominerte kandidatene til Fulbright sin artikkelpris og prisen til Fulbright 

artikkelpris for unge forskere og har vært kasserer. 

 

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. Han har vært styremedlem 

siden 2019. Han har bidratt i arbeidet med planlegging og gjennomføring av 

seminarer og aktiviteter.  



 

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. Hun har vært 

styremedlem siden 2019. Hun har bidratt i arbeidet med planlegging og 

gjennomføring av seminarer og aktiviteter.  

 

Foreningens økonomi  

Styret har de siste tre 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 2019 var Leif Oltedal fra 

Universitetet i Bergen. 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. Vinneren av prisen i 2019 var Anna Dahl Myrvang fra Norges Arktiske 

Universitet.   

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 nominasjoner var den 13 mars. Totalt kom det inn 32 nominasjoner til 

Fulbrights Artikkelpris og 5 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 2020 

arbeidet en komite med å vurdere alle de innkomne artiklene. Komiteen besto av Jarle Breivik, 

Maren Falch Lindberg, Kyrre Glette, Feroz Mehmood Shah, Shai Andre Divon. Stine Harstad har 

vært med som ekstern representant. På grunn av den pågående situasjonen med restriksjoner i 

forbindelse med spredning av koronavirus ble ved mottagelsen for utreisende Fulbright-

stipendiater ved Nobelinstituttet avlyst i år. Prisene har dermed blitt annonsert i en pressemelding. 

Dersom restriksjonene letner vil neste års styre planlegge et arrangement til høsten hvor man kan 

markere prisene. 

 

Vinneren av Fulbrights artikkelpris 2020 

Lise M. Helsingen vant prisen for beste forskningsartikkel i 2020 

for artikkelen “Colorectal cancer screening with faecal 

immunochemical testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: a clinical 

practice guideline” som ble publisert i The British Medical Journal 

i 2019. Artikkelen utgår fra et internasjonalt samarbeid på tvers av 

sju land med et panel bestående av metodeeksperter, klinikere og 

legpersoner. Helsingen er førsteforfatter og har ledet arbeidet.  



Studien presenterer internasjonale retningslinjer for screening av kolorektal kreft og representerer 

et viktig bidrag til klinisk praksis og pasientbehandling. Retningslinjen belyser at balansen mellom 

fordeler og ulemper ved tarmscreening er usikker, og vil vektes ulikt fra person til person. Derfor 

bør man ikke gi sterke føringer til folk om hvem som bør screenes eller ikke. Studien presenterer 

også et verktøy til beslutningsstøtte som kan brukes i samtale mellom lege og pasient.  

Helsingen var Fulbright Scholar ved Harvard T.H. Chan School of Public Health i 2018/19. Hun 

er lege og stipendiat ved Oslo universitetssykehus, og underviser ved Avdeling for 

helseadministrasjon og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. 

Vinneren av Fulbrights artikkelpris for unge forskere 2020 

Fulbrights artikkelpris for unge forskere i 2020 gikk til Gaute Otnes for artikkelen “Understanding 

InP Nanowire Array Solar Cell Performance by Nanoprobe-Enabled Single Nanowire 

Measurements” som ble publisert i ACS Nano Letters i 2018.  

Artikkelen presenterer en studie hvor det ble anvendt en flyttbar 

probe av nanostørrelse inne i et sveipeelektronmikroskop. 

Studien viste hvordan et slikt oppsett kunne optimere 

nøkkelegenskapene nanotråder har som solcellemateriale. Dette 

førte til en sjudobling i ytelse og står i dag som verdensrekorden 

for denne typen solceller. Metoden har overførbarhet til andre 

typer nanostrukturerte elektroniske og optoelektroniske 

komponenter og representer et viktig bidrag til 

solcelleteknologien.  

Gaute Otnes var Fulbright Scholar ved Colorado School of 

Mines i 2011-2013. Han disputerte til doktorgraden i 2018 og er 

i dag forsker ved Institutt for energiteknikk, Kjeller.  

 

Åpne møter arrangert av FAAN 

I løpet av perioden juni 2019-juni 2020 har FAAN arrangert to seminarer. Det bemerkes at på 

grunn av den pågående situasjonen med restriksjoner på grunn av den pågående koronapandemien 

har det ikke vært mulig å avholde noe arrangement våren 2020. Styret har planer om et større 

arrangement i samarbeid med US Embassy til høsten, dersom samfunnet åpner opp for større 

samlinger. FAAN og US Embassy har søkt om og fått midler fra State Department øremerket et 

felles arrangement.  

1) 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.  

 

2) Seminar 02.12.2020 - foredrag med Alexander Sandtorv  

Den 2 desember ble det arrangert kombinert medlemsmøte og foredrag ved Alexander Sandtorv. 

Han er kjent som en dyktig formidler, og fortalte om sine faglige og sosiale erfaringer på 

Fulbright-opphold i USA, hvordan fulbright-oppholdet har hatt betydning for videre karriere, 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 har Sandtorv et bredt interessefelt, og 

har tematisert blant annet mobbing, homofili og psykisk helse. 

Alexander H. Sandtorv er førsteamanuensis ved Kjemisk institutt, UiO og vant Fulbrights 

Norways artikkelpris 2017. 

 

Fulbrightstipendiatenes Forskningsfond  

Fondets styre består av: 2 representanter for tidligere Fulbrightstipendiater: Atle S. Hansen og 

Ørjan Helland, og 2 representanter fra Fulbright Alumniforeningens styre: Maren Falch Lindberg 

og Kyrre Glette. 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  

_______________________  

Maren Falch Lindberg, Oslo 08.06.2020  

Styreleder FAAN 

 


