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Kjære Fulbright-alumni 

 

Endelig er våren her, og Fulbright Alumni Association Norway har ikke 

tenkt å ligge på latsiden: 

- Årets Fulbright-priser er lyst ut, og det er ennå åpent for 

nominasjoner. 

- Sammen med US Embassy arrangeres et seminar om Akademisk 

Ytringsfrihet og desinformasjon på Litteraturhuset i Oslo 11. mai.   

- Årets stipendutdeling for norske fulbrightere som skal reise til USA blir 

9. juni på Nobelinstituttet i Oslo. 

Ellers kan vi melde at FAAN skal avholde årsmøte i juni der blant annet nytt 

styre skal velges, og vi ønsker alle medlemmer velkommen.  

 

Tidligere fulbrightere har heller ikke ligget på latsiden, og du kan lese mer 

om hver enkelt nedenfor. Om du har tips om andre fulbrightere som har 

gjort noe spennende, send en epost til alumni.styret@fulbright.no, så 

kommer det med i neste nyhetsbrev.  
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Fulbrights artikkelpriser 

Fulbrights Artikkelpris og Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere – 

Utsatt søknadsfrist: 8. april! 

 

 

 

Fulbright Alumni Association Norway inviterer til nominasjon for beste akademiske 

artikkel publisert i 2021 og beste akademiske artikkel publisert i 2020/2021 av en ung 

forsker. I år som i fjor deler FAAN ut to artikkelpriser, og for å få det til må vi ha inn 

nominasjoner.  

 

Fullstendig utlysning og lenke finner du her https://fulbright.no/alumni/alumni-

association-in-norway/alumni-prize/fulbright-alumni-association-norway-forskningspris/. 

Vinnerne får heder og ære, diplom, penger, og blir invitert til å holde foredrag om 

forskninga si på prisutdelinga til høsten. 

 

 

 

 

https://fulbright.no/alumni/alumni-association-in-norway/alumni-prize/fulbright-alumni-association-norway-forskningspris/
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Vinnere av fjorårets artikkelpriser 

Aksel Braanen Sterri mottar diplom fra Sudan Prasad Neupane. Foto: Kevin McGuiness. 

 

Fulbrights artikkelpris for unge forskere 2021 gikk til Aksel Braanen Sterri for artikkelen 

«The Ethics of Emergencies», som ble publisert i Philosophical Studies. Les mer om 

artikkelen her https://fulbright.no/alumni/alumni-association-in-norway/alumni-

prize/fulbrights-artikkelpris-for-unge-forskere-2021-gar-til-aksel-braanen-sterri/. 

https://fulbright.no/alumni/alumni-association-in-norway/alumni-prize/fulbrights-artikkgikk%2520elpris-for-unge-forskere-2021-gar-til-aksel-braanen-sterri/
https://fulbright.no/alumni/alumni-association-in-norway/alumni-prize/fulbrights-artikkgikk%2520elpris-for-unge-forskere-2021-gar-til-aksel-braanen-sterri/


 

 

Alexander Cappelen gir sitt foredrag i Gamle Festsal ved universitetet i Oslo. Foto: Kevin McGuiness. 

Fulbrights artikkelpris 2021 gikk til Alexander Cappelen for artikkelen «Cutthroat 

Capitalism versus Cuddly Socialism: Are Americans More Meritocratic and Efficiency-

Seeking than Scandinavians?” publisert i Journal of Political Economy. Les mer om 

artikkelen her https://fulbright.no/alumni/alumni-association-in-norway/alumni-

prize/fulbrights-artikkelpris-2021-gar-til-alexander-cappelen/. 

  

Akademisk ytringsfrihet og desinformasjon 

Seminar på Litteraturhuset i Oslo 11. mai 

Sammen med US Embassy arrangerer vi seminaret Akademisk ytringsfrihet og 

desinformasjon på Litteraturhuset i Oslo 11. mai. Planlagt start kl 18:00.  

 

Seminaret arrangeres med finansiering fra US State Department. Det skulle egentlig 

holdes i 2020, men har blitt utsatt på grunn av pandemien. Verden har forandret seg på 

flere måter siden da, og i lys av krigen som nå foregår i Ukraina er dette temaet enda 

mer aktuelt enn for to år siden.  



 

 

Mer informasjon om tematikk og innledere kommer straks, følg med på nettsiden til 

FAAN (https://fulbright.no/alumni/alumni-association-in-norway/), eller følg Facebook-

sida vår Fulbright Alumniforening Norge 

(https://www.facebook.com/groups/542219732459260).  

Velkommen! 

 

Stipendutdeling på Nobelinstituttet i Oslo 

Endelig kan norske fulbrightere reise til USA igjen, og vi kan ønske dem god tur. 

Stipendutdelinga blir i år 9. juni på Nobelinstituttet i Oslo. Totalt 29 stykker er tildelt 

stipend for 2022-23. 

 

Nytt om norske fulbrightere 

Lene Liebe Delsett ’21-’22 er en norsk paleontolog og Fulbrighter. Hun er en av 

personene du kan lese om i denne nye artikkelen fra Forskerforum om forskeropphold i 

utlandet, i forbindelse med hennes fulbrightopphold i Washington for å forske på hvaler: 

https://www.forskerforum.no/pa-dannelsesreise/ 

  

Jan Grue ’08-’09 (student grant) & ’19-’20 (scholar grant) professor på Institutt for sosiologi 

og samfunnsgeografi ved UiO, er av Aftenpostens lesere pekt ut som Årets osloborger for 2021 

for sitt engasjement for å løfte fram funksjonshemmedes plass i Oslo. Han har bestemt seg for å 

bruke prisen til å ta et oppgjør med mangel på tilrettelegging for funksjonshemmede i 

kollektivtilbudet i Oslo Dette kan du lese mer om her: 

https://www.uniforum.uio.no/notert/2022/jan-grue-ble-arets-osloborger.html  

  

Jon-Arne Røttingen ’11-’12 er valgt som en av ti nye internasjonale medlemmer i det 

amerikanske medisinske vintenskapsakademiet. I begrunnelsen fremheves Røttingens 

store innsats i globalt folkehelsearbeid, og spesifikt hans bidrag til å etablere 

vaksineutviklingskoalisjonen CEPI som har som formål å utvikle og tilgjengeliggjøre 

vaksiner globalt når det oppstår epidemier. Les mer om dette her: 

https://khrono.no/rottingen-valgt-inn-i-amerikansk-akademi/622273 

  

Lise Øvreås ’12-’13 har blitt valgt inn som leder av Det Norske Videnskaps-Akademi: 

https://khrono.no/rottingen-valgt-inn-i-amerikansk-akademi/622273 Når hun lanserte sitt 

kandidatur HER (https://dnva.no/kandidatside-lise-ovreas) løftet hun spesielt fram 

https://fulbright.no/alumni/alumni-association-in-norway/
https://www.facebook.com/groups/542219732459260
https://www.forskerforum.no/pa-dannelsesreise/
https://www.uniforum.uio.no/notert/2022/jan-grue-ble-arets-osloborger.html
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https://khrono.no/rottingen-valgt-inn-i-amerikansk-akademi/622273
https://dnva.no/kandidatside-lise-ovreas


 

 

Fulbright i sin begrunnelse for betydningen av internasjonal utveksling:“ Målet om 

internasjonalt engasjement er viktig. Forskning og kunnskap kjenner ingen 

landegrenser, og mange forskere, inklusive meg selv, har et utstrakt internasjonalt 

engasjement. Jeg ønsker å bruke mine internasjonale forbindelser og mitt nettverk i 

dette arbeidet. I 2012 ble jeg tildelt Fulbright Arctic Chair Award med påfølgende 

forskningsopphold i Berkley, California. I denne perioden hadde jeg flere møter mellom 

Fulbright og den Norske ambassaden i San Fransisco nettopp for å diskutere hvordan 

man kan ha en tettere kobling mellom forskning, forskningsformidling og 

politikkutforming.» 

  

Khrono har nylig publisert en spennende artikkel om Fulbrighter Stian Orm som er autist 

og doktorgradsstipendiat. I artikkelen forteller han om prosessen fram til han ble utvalgt 

som mottager av et Fulbrightstipend for 2022-23. Våren 2023 reiser han til Los Angeles 

for å være gjesteforsker ved UCLA hvor han skal forske på ADHD. 

https://khrono.no/autist-med-stipend-til-usa-for-a-forske-pa-autisme/645982 
 

Årsmøte og valg av nytt styre 

Årsmøte skal avholdes i juni, og nytt styre skal velges. Det vil komme forslag fra 

valgkomitéen, men det er mulig for alle medlemmer å nominere representanter til styret. 

Ta gjerne kontakt med valgkomitéen hvis du ønsker å sitte i styret.  

FAAN-medlemskap 2022 

Hvis du allerede er medlem håper vi at du vil fortsette medlemskapet også i det 

kommende året. Hvis du ennå ikke er medlem, inviterer vi deg til å melde deg inn i 

FAAN. 

Ved å betale medlemskontingenten bidrar du til at vi kan arrangere medlemsmøter, 

debattmøter og andre aktiviteter for å samle nåværende og tidligere mottakere av 

Fulbrights stipender. 

Årlig medlemskontingent er 250,- og betales til kontonr. 1600.20.73513. 

Eller VIPPS: #84932 Fulbright Alumni Association Norway. 

Kontaktinfo:  

Tlf 22 01 40 10 

Epost styret: alumni.styret@fulbright.no 

https://khrono.no/autist-med-stipend-til-usa-for-a-forske-pa-autisme/645982
mailto:alumni.styret@fulbright.no


 

 

Styret 2021-2022 - Fulbright Alumni Association Norway 
 

Styret ble konstituert 14. juni 2021 

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:  

 

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 
førsteamanuensis i global sikkerhet, demokrati og rettigheter, ved Institutt for 
internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric), Fakultet for landskap og 
samfunn, NMBU. Han forsker på internasjonal utviklingspolitikk. 

 

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 og rus- og avhengighetsmedisin fra UiO. Neupane 
forsker på nevroimmunologiske mekanismer bak komorbide psykiske og 
somatiske lidelser ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, 
UiO og ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland. Han har vært 
styremedlem siden 2019. 

 

 
Kajsa Møllersen var Fulbright Scholar ved Lineberger Comprehensive Cancer 
Cente, University of North Carolina at Chapel Hill i 2018-2019. Hun har 
mastergrad og doktorgrad i statistikk, og forsker på utvikling og evaluering av 
statistiske metoder for billedanalyse og maskinlæring, anvendt på 
kreftforskning. Hun er ansatt som førsteamanuensis i biostatistikk ved UiT – 
Norges arktiske universitet og har vært styremedlem siden våren 2021.  

 

 
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. 



 

 

 

Stine Harstad var Fulbright-stipendiat ved Duke University, Durham, North 
Carolina i 2018-2019.  
Hun er utdannet klinisk sosionom og har mastergrad i Crime, Law and Society 
ved University of Manchester, UK.  
PhD kandidat i psykologi om terapeutfaktorer og allianse i arbeidet med barn og 
unge med angstlidelser. Jobber i barne- og ungdomspsykiatrien ved Nic Waals 
Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.   

 

Kjersti Misje Østbakken var Fulbright-stipendiat ved UC Berkeley i 2019/2020. 
Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hun er empirisk 
arbeidsmarkedsøkonom og forsker på sysselsetting, lønns- og karriereutvikling 
for ulike grupper av arbeidstakere og likestilling arbeidslivet. Østbakken jobber 
som forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning og har vært styremedlem 
siden våren 2021. 

 

 


