
Fakultetsnotat 

 

 

1 

 

Til Det medisinske fakultets styre 

 

Fra: Dekan 

Sakstype: Vedtakssak 

Saksbehandler: Astrid Holø 

Arkivsaksnummer: 2014/1381 

Møtedato: 16.12.2014 

 
FORSLAG TIL EKSTERNE REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL 

FAKULTETSSTYRET 

 

Det skal velges nytt fakultetsstyre for perioden 1.1.2015-31.12.2018. I den forbindelse har det 

vært gjennomført valg blant de tilsatte i november d.å. Studentene gjennomfører egne valg. 

Når det gjelder eksterne medlemmer av fakultetsstyret, er det i henhold til Normalregler for 

fakulteter § 2.2 rektor som oppnevner disse på fullmakt etter forslag fra fakultetsstyret (det 

sittende).  

 

Dekan har forespurt disse kandidatene, som har sagt seg villig til å sitte som faste 

representanter i styret: 

 Egil Bodd (ny representant - se omtale nedenfor)  

 Tove Strand (ønsker å fortsette etter en periode på fire år) 

Følgende er forespurt og har sagt seg villig til å være henholdsvis 1. og 2. vararepresentanter: 

 Sissel Rogne (ny representant - se omtale nedenfor) 

 Anna Stavdal (ønsker å fortsette etter en periode på fire år) 

Omtale av foreslåtte nye representanter: 

Egil Bodd er født 15.3.1955. Han er utdannet lege ved University of Antwerpen (1981) og 

har medisinsk dr.grad i farmakologi fra Universitetet i Oslo (1987). Han er spesialist i klinisk 

farmakologi og er utdannet i økonomi og finans fra Bedriftsøkonomisk institutt.  

Han arbeidet ved Rettstoksikologisk institutt (UiO) (1982-86) og var den første leder av 

Medinnova (1986-92). Senere har han vært administrerende direktør i MSD Norge (1992-

1999) og i MSD Belgia (1999-2002), samt visepresident for MSD Europa, Midt-Østen og 

Afrika (2002-2003) og administrerende direktør i Pronova Norge (2004-2006) og 

styremedlem samme sted (2006-2007). Siden 2006 har han vært administrerende partner i 

investeringsfirmaet indsay Goldberg Nordic. 

Med sin omfattende erfaring fra akademisk medisin og fra farmasøytisk industri nasjonalt og 

internasjonalt, samt nå som investor innen bioteknologi og farmasøytisk industri vil Egil 

Bodd bli et meget verdifullt styremedlem. 
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Sissel Rogne er født 30.12.1956. Hun er utdannet cand.mag (1979), cand.real (1982) og 

Doctor Philos fra UiO (1990) i molekylær genetikk innen kreftforskning og lipidmetabolisme. 

Rogne var forskningsassistent ved Radiumhospitalet (1982), visiting scientist ved St. Mary's 

Hospital Medical School i London (1982-83), forskningsstipendiat ved Institutt for 

indremedisinsk forskning, Rikshospitalet (1984-87), Long Term Fellowship, European 

Molecular Laboratory, Heidelberg (1987-88), førsteamanuensis ved Landbrukshøyskolen på 

Ås (1988-91), professor (1982) og forskningsdirektør samme sted (1992-99). Fra 1999 har 

Rogne vært direktør i Bioteknologinemnda.  

Rogne har hatt verv i ulike nasjonale og internasjonale råd og styrer, slik som UNESCOs 

International Bioethics Committee og i styret for Fridtjof Nansens forskningsinstitutt.  

Rognes sterke erfaring fra biomedisinsk forskning, samt hennes posisjon som leder av 

Bioteknologinemnda gjør henne til et meget kompetent varamedlem i fakultetsstyret. 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg dekani forslag, og ber rektor oppnevne Egil Bodd og Tove Strand 

som eksterne faste representanter til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet for perioden 

1.1.2015-31.12.2018. Samtidig bes rektor oppnevne Sissel Rogne og Anna Stavdal som 

henholdsvis 1. og 2. vararepresentanter. 
 

 

 

 

 


