
Fulbrightprisen 2016 til forsker John-Arne 
Røttingen 
 

Norsk Ebola-forskning imponerer 

John-Arne Røttingen fikk Fulbright-prisen 2016 for sitt 

seniorforfatterskap i artikkelen «Efficacy and effectiveness of an 

rVSV-vectored vaccine expressing Ebola surface glycoprotein: 

Interim results from the Guinea ring vaccination cluster-

randomised trial” publisert i prestisjetunge The Lancet. Studien, 

som ble ledet av John-Arne Røttingen, inkluderte mer enn 7000 

personer med høy risiko for å bli smittet med Ebola. Resultatene 

så langt tyder på at vaksinen er 100% effektiv mot Ebola.  

John-Arne Røttingen er direktør for Smittevern, Miljø og Helse 

ved folkehelseinstituttet, professor II i helsepolitikk ved UIO og 

professor II i global helse ved Harvard University. Fra 1.mars 

overtar han som direktør for Forskningsrådet.  

 

John-Arne Røttingen mottok Fulbrightprisen på seremonien i Nobelsenteret, 

juni 2016 av komitemedlemmene for Fulbrightprisen.. 
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 Kjære Fulbright 
Alumni 
 

Styret i Fulbright Alumni 

Association Norway vil gjerne 

takke for året som gikk, og 

ønske deg en riktig god jul og 

et godt nytt år. I året som 

kommer ønsker vi å fortsette 

arbeidet med å bygge 

nettverk blant Fulbright 

Alumni, samt bidra til å skape 

økt oppmerksomhet rundt 

Fulbright-programmet 

generelt. 

Styret har gjennomført flere 

arrangementer i året som 

gikk. I dette nyhetsbrevet kan 

du lese mer om disse 

arrangementene, bli kjent 

med FAAN styret, oppdatere 

deg om siste nytt fra 

Fulbright-kontoret samt få 

informasjon om  Fulbright-

prisen 2016.  

Er du ikke medlem enda vil vi 

gjerne invitere deg til å bli 

medlem i FAAN. Det er flere 

gode grunner til å bli med, les 

mer lenger nede.  

Denne studien vil trolig ha stor betydning for videre forskning 

rundt Ebola og andre epidemier, og fremstår som et 

prakteksemplar på en godt gjennomført forskningsstudie i et 

land rammet av en epidemi 



Fulbright Alumni Association Norway - arrangementer i 2016 
Medlemsmøte og foredrag ved John-Arne Røttingen 

Den 21. november 2016 ble det arrangert medlemsmøte på Fulbrights hovedkontor i Arbinsgate, med 

mulighet for sosialt samvær, mat og drikke samt nettverksbygging med andre Fulbright Alumni.  

Kveldens høydepunkt var et foredrag av vinneren av 

Fulbrightprisen 2016, John-Arne Røttingen, med temaet 

«Vaksineutvikling mot epidemier». Arrangementet ble 

holdt i Gamle Festsal, Universitetet i Oslo og var åpent for 

alle. Utbruddet av Ebola i Vest-Afrika var av et omfang 

som verden aldri tidligere har opplevd, og det eksisterte 

ingen utprøvde vaksiner før utbruddet. Interesserte 

tilhørere fikk høre hvordan Røttingen og hans team 

gjennomførte utprøving av ebolavaksine, i samarbeid med 

lokale helsemyndigheter, Verdens Helseorganisasjon, 

Leger Uten Grenser.  

Resultatene fra studien er svært lovende. På bakgrunn av erfaringene har man nå samlet mange aktører 

i å etablere en ny global organisasjon for vaksineutvikling for epidemiske sykdommer.   

Nytt fra Fulbright-kontoret 
Intervju av nye søkere i Trondheim 

Petter Næss, direktør i Fulbright Norge, var i Trondheim 

15.-17. november for å intervjue årets NTNU-

søkere.  Besøket i Trondheim var også en anledning til å 

invitere Fulbright alumni og venner av Fulbright til en 

uformell sammenkomst i NTNUs International House; med 

vin og fingermat ble det en meget hyggelig mimrestund for 

de ca. 25 gjestene.  

Næss benyttet anledningen til å slå et slag for Alumniforeningens forskningspris, og fikk også takket Hilde 

Skeie og Internasjonal Seksjon for den viktige innsatsen de gjør hvert år for Fulbright, blant annet ved å 

legge til rette for og hjelpe til med intervjuer og ved å være vertskap for alumnimottakelsen. Dette var 

andre året på rad Fulbright og Internasjonal Seksjon samarbeidet om en slik mottakelse, og vi håper det 

etter hvert kan bli en tradisjon som samler flere av våre Fulbrightere i Trondheim. 

Fulbright- prisen 2017: 

Ny pris til yngre forskere 

Informasjon om frist for nominering av artikler til Fulbright-prisen 2017, samt kriterier for prisen vil bli 
sendt ut i løpet av januar, så følg med!  

Nytt av året er at det vil bli delt ut en juniorpris for beste forskerartikkel i tillegg til Fulbright-prisen. 
Denne prisen har som hensikt å løfte fram yngre forskere og vil i hovedsak rette seg mot PhD-
studenter. Mer informasjon samt kriterier for juniorprisen vil bli sendt ut i januar. 



Hvorfor bli med i Fulbright Alumni? 
Vi har spurt to medlemmer 

 
«Slik jeg ser det er det minst to grunner til å være medlem av Fulbright alumni: 
  
For det første: Amerikanske universiteter og vitenskapelige miljøer er i dag, 
uten sammenlikning, fremst i verden på de fleste områder. Å opprettholde den 
akademiske kontakten med USA er viktig, både for Norge som nasjon og for 
utallige akademiske miljøer i Norge. Fulbright-programmet og dermed 
Fulbright alumni er viktige kanaler for amerikansk-norsk akademisk samarbeid 
og for det generelle norsk-amerikanske sambandet. 
  
Dernest: Fulbright alumni samler et stort antall tidligere og nåværende 
deltakere i Fulbright-programmet. Dermed er alumni-foreningen nyttig og viktig 
for hvert enkelt medlem som ønsker å opprettholde nettverk inn i ulike 
akademiske miljøer. Tidligere og nåværende Fulbright-deltakere er blant de 
aller fremste akademikere i Norge. Å samle endel av dem med jevne 
mellomrom og utveksle erfaringer innenfor en forholdsvis eksklusiv krets er 
verdifullt for alle med akademiske ambisjoner» - Inger Utne, HIOA. 
 

 

 

«Fulbright-oppholdet mitt ved UC Berkeley 2009-2010 ga ikke 

bare stort faglig utbytte, men også innpass i et spennende 

Fulbright-nettverk i Bay Area.  

Etter at jeg kom tilbake til Norge, føltes det derfor naturlig å bli en 

del av det organiserte Fulbright-nettverket her hjemme for å kunne 

gi noe tilbake og kunne bidra til å realisere de grunnleggende 

ideene bak Fulbright-programmet. Gjennom alumniforeningen har 

man muligheten til å bli del av et unikt, interessant og faglig 

mangslungent miljø, og alumnikveldene gir en god miks av faglig 

påfyll og nettverksbygging» - Helge Blakkisrud, NUPI. 

 

 

Gjør som Inger: Bli med i Fulbright Alumni for å opprettholde Amerikansk-Norsk akademisk 

samarbeid, muligheter for nettverksbygging, og for å treffe og utveksle erfaringer med 

mennesker fra ulike akademiske miljøer. 

Helge er med i Fulbright Alumni for å bidra til å realisere de grunnleggende ideene bak 

Fulbright-programmet, og fordi han får mulighet til å være en del av et interessant miljø 

med faglig påfyll og nettverksbygging.  



  

 

FAAN arrangementer våren 2017 
Medlemsmøte og debattmøte  

Vi i FAAN styret er godt i gang med å planlegge videre 

aktiviteter for våre medlemmer utover våren 2017. 

Foreløpige planer er å arrangere et medlemsmøte og et 

debattmøte.  

Medlemsmøte: Jarle Breivik vil holde en interessant og 

tidsaktuell presentasjon om Barack Obama og Joe 

Bidens «Cancer Moonshot initiative». Møtet vil som 

vanlig også være en arena for sosialt samvær og 

nettverksbygging. 

Fulbright Alumni Debattmøte:  

Tema: Transatlantiske relasjoner i lys av Brexit og 

presidentvalget i USA, spesielt med fokus på 

populistiske strømninger. Debattmøtet vil være åpent for 

alle.  

Mer informasjon om disse arrangementene vil komme på 

nyåret, så følg med!! 

 

 

 

Fra 2017 vil det også være mulig å betale 

medlemskontingenten på vipps. Betalingsinformasjon 

vil bli publisert på http://www.fulbright.no/en/alumni/ 

så fort betalingsløsningen er på plass.  

Ennå ikke medlem i FAAN? 
Da vil vi gjerne invitere deg 
til å bli medlem! Er du 
allerede medlem håper vi du 
vil fortsette å opprettholde 
medlemskapet også i det 
kommende året.  

 

Vi vil gjerne oppfordre deg til 

å betale medlems-

kontigenten, slik at vi kan vi 

fortsette å jobbe for å lage 

interessante medlemsmøter, 

åpne debattmøter og andre 

spennende events også i 

2017.   

Årlig medlemskontigent er 200,- 

Kontonr: 1600.20.73513 

NB: Husk å oppgi navn i 

merknadsfeltet når du betaler. 

Du kan også betale med VIPPS:  

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 

 

Hensikten med Fulbright Alumni Association – 

Norge er å styre akademiske, sosiale og 

kulturelle bånd mellom USA og Norge, og knytte 

bånd mellom Fulbright Alumni og det større 

Fulbright samfunnet 

http://www.fulbright.no/en/alumni/


 

Styret 2016 - Fulbright Alumni Association Norway 

Styret ble konstituert 18.juni 2016 og består av syv medlemmer og to varamedlemmer 

Styreleder:  

Bjørn Erik Mørk var Fulbright Scholar ved Berkeley’s Sociology Department i 2012-2013. 

Han er førsteamanuensis og programansvarlig for Executive utdanningen til UiO innen IT, 

organisasjon og ledelse, samt Associate Fellow ved Warwich Business School. I sin 

forskning gjør praksisbaserte studier av tverrfaglig samarbeid, læring, endring og 

innovasjon i helsevesenet. Han har vært styremedlem i FAAN siden 2014. 

 

Styret:  

Silje Gamstøbakk er avdelingsdirektør i Finansavdelingen i Finansdepartementet, og 

sitter i styret for den Nordiske Investeringsbanken (NIB). Hun er utdannet siviløkonom fra 

NHH i 2002, og avsluttet våren 2016 graden Master of Policy Management ved 

Georgetown Univeristy i Washington DC. 

Thomas Børstad var Fulbright student ved University of Minnesota i 2009/2010, hvor han 

studerte medisinsk teknologi. Han har en mastergrad i teknisk kybernetikk fra NTNU, og 

jobber i dag som forskningssjef hos Elliptic Labs i Oslo. Børstad har vært styremedlem i 

FAAN siden 2013.  

Vibeke Grøver var Fulbright Scolar ved Harvard University, Graduate School of Education 

i 2002-2003, og ved University of California Berkeley, Graduate School of Education i 

2013. Hun er professor i pedagogikk ved UIO og har vært styremedlem i FAAN siden 

2015. 

Minda Holm var Fulbright-stipendiat ved Elliot School of International Affairs i 2015. Hun 

er juniorforsker I Forskningsgruppen for Utenrikspolitikk og Diplomati ved Norsk 

Utenrikspolitisk institutt (NUPI), og har vært styremedlem i FAAN siden 2015. 

Maren Falch Lindberg var Fulbright-stipendiat ved University of California, San Francisco, 

School of Nursing i 2014-2015. Hun har fra før en mastergrad i klinisk helsearbeid fra 

HIBU. Lindberg er i dag fagutviklingssykepleier ved kirurgisk klinikk, Lovisenberg 

Diakonale Sykehus og er doktorgradsstudent ved UIO.    

Solveig Birgitte Moe er jurist og studerte et år på University of Houston i Texas. Hun tok 

en LLM grad i internasjonal rett med særlig fokus på menneskerettigheter, internasjonal 

strafferett og komparativ rett. Hun arbeider nå som seniorrådgiver ved 

Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.  

Varamedlemmer:  

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.  

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 
journalist i High North News og som Research associate i The Arctic Institute.  

 


