




Katerini Storeng  
Medisinsk antropologi  

# global helsepolitikk; 
helsesystemer i utviklings- 
land; reproduktiv helse

Arnfinn Midtbøen
Sosiologi

# innvandrings- og  
integrasjonspolitikk, etnisk 
diskriminering, etter- 
kommere av innvandrere  
i Norge og Europa 

Laura Sætveit Miles
Engelsk litteratur

# mellomengelsk, religiøs 
kultur i middelalder,  
religiøs litteratur 

Alexander Refsum 
Jensenius
Musikkvitenskap

# musikkteknologi,  
musikkongisjon, musikk og  
bevegelse  i utviklingsland.   

Ingeborg Palm  
Helland
Økologi

# ferskvann, fisk, vannkraft 

Magnus Aronsen 
Medisin

# hjertemedisin, molekylær-
biologi, legemidler 

Anders Schomacker 
Geologi

# klimaendringer, istider og 
isbreer, Arktis, polarforskning

Kathrine Røe  
Redalen
Medisinsk fysikk 
 
# medisinsk avbildning, 
strålebehandling,  
kreftforskning  

Kyrre Eeg Emblem
Kreftdiagnostisk

# kreft, medisinsk  
avbildning, behandlings- 
respons 

Guro Elisabeth Lind
Kreftbiologi / 
Molekylærbiologi

# epigenetikk, kreftbio-
markører, tidlig diagnostikk  
 i utviklingsland.   

katerini.storeng@sum.uio.no

ahm@samfunnsforskning.no laura.miles@if.uib.no

a.r.jensenius@imv.uio.no

ingeborg.helland@nina.no j.m.aronsen@medisin.uio.no

anders.schomacker@uit.no k.r.redalen@medisin.uio.no

kyrre.eeg.emblem@rr-research.no guro.elisabeth.lind@rr-research.no



Einar Duenger Bøhn
Filosofi

# Metafysikk, religionsfilosofi, 
filosofisk logikk, etikk

Gudrun Østby
Statsvitenskap / 
konfliktforskning

# væpnet konflikt,  
mødrehelse i Afrika,  
økonomisk ulikhet

Michael Francis Duch
Utøvende musikk

# friimprovisasjon, lytting, 
jazz, kontrabass

Katrien De Mooor
Brukersentrert design  
og utvikling 

# brukersentret utvikling, 
Quaility of Experience,  
User Experience 

Katja Enberg
Evolusjonær økologi  
og fiskeriforvaltning

# menneskeskapt evolusjon, 
fiskeri, livshistorieveolusjon 

Monica Aas
Psykologi 

# psykotiske lidelser,  
genetisk sårbarhet, traumer

Carl Henrik Knutsen 
Statsvitenskap

# demokrati, økonomisk ut-
vikling, stabilitet og endring, 
politiske regimer 

Marie Rognes 
Anvendt matematikk

# numeriske metoder, 
partielle differensialligninger, 
simulering

Aslak Hjeltnes
Klinisk psykologi

# psykoterapi, følelser, 
humanistisk-eksistensiell 
psykologi

Simen Kvaal
Teoretisk kjemi

# kvantekjemi, kvante- 
mekanikk, regnemetoder 

einar.d.bohn@uia.no

gudrun@prio.no michael.duch@ntnu.no

katrien.demoor@item.ntnu.no

katja.enberg@imr.no monica.aas@medisin.uio.no

c.h.knutsen@stv.uio.no meg@simula.no

aslak.hjeltnes@uib.no simen.kvaal@kjemi.uio.no







Om Akademiet for yngre forskere
Akademiet for yngre forskere ble stiftet 29. oktober 2015. Vi er en tverrfaglig sammensatt og lands- 
dekkende organisasjon for yngre forskere. Vårt formål er å være yngre forskeres talerør inn i nasjonal  
og internasjonal forskningspolitikk og utvikle formidlingsplattformer som sprer interesse og engasjement 
for forskning. 

Hva tilbyr Akademiet for yngre forskere?
Akademiets medlemmer deler gjerne sin kompetanse med deg! Medlemmer tilbyr ekspertuttalelser 
innenfor sine fagområder som strekker seg fra fisk til filosofi, klimaendringer og global helse. Akademiet 
uttaler seg i forskningspolitiske saker og stiller til forskningspolitisk debatt. 

Kontakt Akademiet for yngre forskere
 
E-post:  kontakt@akademietforyngreforskere.no 

Webside:  www.akademietforyngreforskere.no

Telefon:  22 84 15 15 / 98 09 42 73

 
Adresse: Akademiet for yngre forskere 
 C/O Det Norske Videnskaps-Akademi 
 Drammensveien 78 
 0271 Oslo

Følg oss på Facebook:
www.facebook.com/akademietforyngreforskere

Følg oss på twitter:
www.twitter.com/yngreforskere 
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