
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desember 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Kjære Fulbright-alumni 

 
2022 er snart omme, og vi ønsker å dele et tilbakeblikk på året som har gått.   

 

Vi måtte dessverre avlyse vårt planlagte arrangement i mai, men jobber aktivt for å kunne 
sette opp interessante og nye arrangementer i året som kommer. I juni ble årets Fulbright-
priser delt ut sammen med årets diplomseremoni for 29 norske Fulbrightere som skulle 
reise til USA. Dette fant sted på det ærverdige Nobelinstituttet i Oslo. Årsmøte ble holdt 
samme dag og nytt styre ble valgt på sensommeren som presentert nedenfor. I juni/juli 
var Fulbright Norge vertskap for 16 amerikanske skolefolk i regi av Fulbright Hays 
Summer Seminar Abroad ordningen. I september var vi med på å medfinansiere et 
seminar ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo 
om «The Great Depression, the New Deal, and the Grassroots in the US». 
 
Tidligere Fulbrightere har atter en gang vært produktive siden sist og du kan lese mer 

om høydepunktene under ‘nytt om norske Fulbrightere’. Vi understreker at dette ikke 

er en fullstendig liste, og har du tips om andre Fulbrightere som har gjort noe 

spennende, send en epost til alumni.styret@fulbright.no, så kommer det med i neste 

nyhetsbrev. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alumni.styret@fulbright.no


 

 

 

 

Fulbrights artikkelpriser 2022 

Fulbrights Artikkelpris og Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere  
 
 
 

                                                      

 
 
 
Fulbrights Artikkelpris for unge forskere 2022 gikk til Even Holt Rustad for artikkelen 
«Timing the initiation of multiple myeloma» som ble publisert i det internasjonale 
tidsskriftet Nature Communications 2020. 

Even Holt Rustad er lege og forsker ved OUS Institute for Cancer Research. Han var 
Fulbright Scholar ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 2017 – 2019. 

Full informasjon: Rustad EH, Yellapantula V, Leongamornlert D, Bolli N, Ledergor G, 
Nadeu F, Angelopoulos N, Dawson KJ, Mitchell TJ, Osborne RJ, Ziccheddu B, Carniti C, 
Montefusco V, Corradini P, Anderson KC, Moreau P, Papaemmanuil E, Alexandrov LB, 
Puente XS, Campo E, Siebert R, Avet-Loiseau H, Landgren O, Munshi N, Campbell PJ, 
Maura F. Timing the initiation of multiple myeloma. Nat Commun. 2020 Apr 21;11(1):1917. 
doi: 10.1038/s41467-020-15740-9. PMID: 32317634; PMCID: PMC7174344. 



 

 

 

Even Holt Rustad og Gudrun Østby har her mottatt årets Fulbrightpriser  
Foto: Kevin McGuiness. 

 

Fulbrights Artikkelpris 2022 gikk til Gudrun Østby for artikkelen «Public health and 

armed conflict: Immunization in times of systemic disruptions.» som ble publisert i det 

internasjonale tidsskriftet Population and Development Review i 2021. 

Gudrun Østby er statsviter, og er i dag professor II og seniorforsker ved PRIOs avdeling 
Conditions for Violence and Peace. Hun var Fulbright Scholar ved University of Maryland, 
2019 – 2020. 

Full informasjon: Østby, Gudrun, Henrik Urdal, Olga Shemyakina, Andreas Forø Tollefsen 
& Marijke Verpoorten (2021). Public health and armed conflict: Immunization in times of 
systemic disruptions. Population and Development Review 47(4): 1143–1177: 
https://doi.org/10.1111/padr.12450. 

Vinnerene mottok heder og ære, diplom og penger. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Nytt om norske Fulbrightere 
 

• Stein Schjølberg som var visiting scholar ved Stanford University i 1981-1982, og har 
publisert en ny bok som heter «A Proposal for a United Nations Convention on 
Cybercrime». 
 
Stein Schjølberg er dommer i Oslo byrett og sorenskriver i Brønnøy og i Moss. Han har 
vært ekspert på cyberkriminalitet og global rettshåndhevelse av cyberkriminalitet siden 
begrept datakriminalitet ble etablert i Norge i 1976. 
 

• Ishita Barua gjestet Beth Israel Deaconess Medical Center ogHarvard Medical School i 
2020-2021 er førsteforfatter på artikkelen «Real-TimeArtificial Intelligence–Based Optical 
Diagnosis of Neoplastic Polyps duringColonoscopy » publisert i New England Journal of 
Medicine.https://doi.org/10.1056/EVIDoa2200003. 
 
Artikkelen og forskningen bak ble omtalt i NRK:https://www.nrk.no/norge/finner-tarmkreft-
med-kunstig-intelligens-1.15932794. 
 
Ishita Barua er lege og ph.d.-kandidat i forskergruppen Klinisk effektforskning vedavdeling 
for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og avdeling 
fortransplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus. Hun forsker på bruk avkunstig 
intelligens innen tarmkreftdiagnostikk og koloskopi. 
 

• Hilde Restad studerte ved University of Virginia i 2003-2004 har publisert en ny bok som 
heter «Det amerikanske paradokset: politikk, samfunn, historie», Boken har blitt kjøpt inn 
av Kulturrådet og vil være tilgjengelig i biblioteker over hele landet. 

 
Hilde Restad er førsteamanuensis ved freds- og konfliktstudier og er ansatt på Oslo Nye 
Høyskole. Hennes akademiske bakgrunn er gjort opp av statsvitenskap, Nord-
Amerikastudier og amerikansk politikk. 
 
 

• Camilla Grøver Aukrust var PhD student ved Harvard Medical School, Program in 
Global Surgery and Social Change våren 2022 har nylig blitt utnevnt som «co-lead of the 
Global Neurosurgery Committee/World Federation of Neurosurgical Societies» etter hun 
under oppholdet i USA ble spurt om å påta seg dette vervet. I denne rollen vil hun bidra til 
å styrke sykepleierdaget i lav- og mellominntektsland. Hun er også portrettert i en flott 
artikkel i Sykepleien, desember 2022.   
https://wfnn.org/news/new-partnership-announcement-global-neurosurgery-committee/’ 
https://forskning.no/sykepleie-utdanning/sykepleier-camilla-tar-doktorgrad-dette-er-
tipsene-hun-vil-gi-andre/2122556 
 
Camilla Grøver Aukrust er utdannet sykepleier og jobber klinisk på nevrokirurgisk 
overvåkning ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. Hennes PhD arbeid knytter 
seg til den nevrokirurgiske diagnosen hydrocephalus hos barn i Malawi. Prosjektet er 
tilknyttet Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitet i Oslo. 
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• Sofie Høgestøl var student ved Georgetown University i 2011-2012 har vunnet 
Universitet i Oslo sin formidlingspris for 2022: https://khrono.no/formidlingspris-til-sofie-
hogestol-overraskende/687207 
 
 
Sofie Høgestøl er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo. Hun 
har tidligere vunnet Fulbright Alumniforening sin artikkelpris for unge forskere i 2017.  
 

• Jostein Bakke var Fulbright Arctic Chair ved University of Massachusetts, Amherst i 
2011-2011 har forsket på klimaforandringer i en årrekke. Hans forskning ble nylig omtalt i 
en fyldig artikkel på NRK.no:  https://www.nrk.no/vestland/jostein-bakke-og-earthlab-fra-
uib-dro-til-gronland-og-arktis_-fekk-sja-klimaendring-og-snosmelting-1.16177822 
 
Jostein Bakke er geolog og professor ved Universitetet i Bergen, institutt for geovitenskap, 
der han arbeider med kvartære geosystemer (kvartærgeologi). 
 

• Alexander Sandtorv var Visiting Scholar ved Portland State University, Department of 
Chemistry i 2015-2016 og har blitt tildelt Forskningsrådets formidlingspris 2022 for hans 
brede formidling av kjemiens kraft for alle. Prisen er på 500 000 kroner: 
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/formidlingspris-til-rikskjemiker/ 

Alexander Sandtorv er kjemiker og tidligere førsteamanuensis i organisk   
kjemi ved Universitetet i Oslo. Han har siden 2020 skrevet spalten realistens guide til 
... i Morgenbladet, og har deltatt i forskningsformidlingsprogrammet Abels tårn. I 2020 
startet han podcasten Tingenes Tilstand, sammen med Kristopher Schau. Han har 
tidligere vunnet Fulbright Alumniforening sin beste forskningsartikkel i 2017. 

 

 

Norge vertskap for Fulbright Summer Seminar 
Abroad  
 
I juni/juli var Fulbright Norge vertskap for 16 amerikanske skolefolk i regi av Fulbright 
Hays Summer Seminar Abroad ordningen, finansiert av det amerikanske 
utdanningsdepartementet.  Programmet Typically atypical: understanding modern Norway 
tok sikte på å gi gruppen en bred innføring i norsk kultur, politikk, og samfunnsforhold i  
løpet av fire tettpakkete uker med foredrag, institusjonsbesøk og opplevelser, både i Oslo, 
Bergen og Tromsø, og langs norskekysten på Hurtigruten. Blant foredragsholdere og 
bidragsytere var både norske og amerikanske Fulbright alumni, blant dem Jan Egeland, 
Ole Martin Ihle, Anne Helene Kveim Lie, Shai Devon, Curt Rice, Allyson Hoffman, og Kari 
Leibowitz. Full rapport (med bilder) fra dette flotte sommereventyret finner du her: 
https://fulbright.no/a-look-back-at-this-summers-fulbright-hays-program/   
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The seminar: «The Great Depression, the New 
Deal, and the Grassroots in the US» 
 
Seminaret «The Great Depression, the New Deal, and the Grassroots in the US» ble holdt 
ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo i 
September. Deltakere kom fra USA, Storbritannia, Canada og Norge.  
 
Alison Greene og Jason Ward representerte Emory University, og Randall James 
Stephens and Sam Klee representerte Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske 
språk, Universitetet i Oslo. De respektives artikler har utforsket lokale og regionale 
aspekter av New Deal programmet på 1930- tallet og 1940-tallet. Det ble drøftet politiske 
og kulturelle kamper om land og debatter rundt bevaring og miljøforvaltning. De 
analyserte også måtene New Deal-konflikter fremhevet etniske, sosiale og religiøse 
skiller. Sett i lys av dagens politiske polarisering og klimaendringer ble paralleller fra USAs 
historie fremhevet. Det ble reist spørsmål om hva vi har lært av denne epoken og hvordan 
dagens politiske, sosiale og kulturelle konflikter har sine røtter i perioden før andre 
verdenskrig. 
 
https://www.hf.uio.no/ilos/english/research/news-and-events/events/phd-
events/2022/american_history_seminar.html 
 
 

FAAN-medlemskap 2023 

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 
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Styret 2022-2023 - Fulbright Alumni Association Norway 

 
Styret ble konstituert 6. September 2022 

 

Styreleder: 

 

    

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. Harstad jobber ved Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale 
Sjukehus og OsloMet. Hun har vært i styret siden 2020.  

Styremedlemmer: 

 

    

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 internasjonal helse og PhD i 
psykonevroimmunologi og rus- og avhengighetsmedisin fra UiO. Neupane 
forsler på nevroimmunologiske mekanismer som forbinder psykiske og 
somatiske lidelser ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, 
UiO og ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland. Han har vært 
styremedlem siden 2019. 

 
 

    

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. 

 

   

Imac Zambrana var Fulbright-stipendiat og gjesteforsker ved Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts i 2017-2018. Hun er førsteamanuensis ved Institutt 
for Spesialpedagogikk og har en PhD i utviklingspsykologi fra Universitetet i Oslo. 
Hun er også Chief Scientific Officer ved Nordic Neurotech. Hennes arbeide er 
særlig fokusert på utvikling og implikasjoner av ferdigheter som språk, 
kommunikasjon og kognisjon, samt hvordan menneske-miljø interaksjoner kan 
stimulere læring. Hun har vært styremedlem siden 2022. 
 

 

 Eirik Andreas Sandaker var Fulbright stipendiat ved The American Film Institute i 
Los Angeles, California i 2011 – 2013. 
Han er utdannet med en Bachelor i TV regi/dokumentarfilm ved Høgskolen i 
Innlandet, og Master in Fine Arts ved American Film Institute der han fordypet 
seg i filmklipp. Han frilanser som klipper på TV og dokumentarfilm prosjekter, og 
har klippet serier som 
Mesternes Mester, Datoen, dramaseriene Klassen og Russebussen, samt 
mange andre serier. Han jobber for tiden med å utvikle dokumentarfilmen om 
den amerikanske filmkomponisten James Horner, en av filmhistoriens største 
komponister kjent for bl.a. storfilmene Avatar, Titanic, Braveheart og Aliens. Eirik 
har vært styremedlem siden oktober 2022. 

 



 

 

 

 Sam (Samuel) Subbey var Fulbright-stipendiat ved Cornell University, Ithaca, 
New York i 2017-2018. Han har matematisk bakgrunn (PhD fra UiB). Subbey er 
senior forsker ved Havforskningsinstituttet (Bergen) og Professor II ved 
Høgskolen på Vestlandet (HVL). Hans arbeid har særlig fokus på bruk av 
matematiske modeller til å forstå fysiske og biologiske fenomener. Han har vært 

styremedlem siden 2022. 

 

    

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. Hun er 
varamedlem.  

 

 

Styret ønsker alle våre medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt År! 
 

           


