
Fundargerð fagráðsfundar 7. mars 2007  

4. fundur fagráðs um heilaskaða 

 
 

 

Dagskrá fundarins: 

1. Fundargerð síðasta fundar 

2. Nýir fagráðsmeðlimir 

3. Áframhaldandi vinna að starfsáætlun fyrir starfsárið 2007-2008  

- Útfærsla og framkvæmd fræðslu 

- Fleiri hugmyndir inn í starfsáætlun 

a) stefnumótunarskýrsla Félagsmálaráðuneytisisns í þjónustu við fatlaða 

2007-2010 

b) Heilbrigðisáætlun 2010 

      4.                   Hagsmunafélagið Hugarfar 

      5.                   Önnur mál 

 

 

Mættir: Guðrún Karls, Jónas, Anna Soffía, Þórunn, Ólöf, Margrét, Valerie, Smári, Sigrún Garðars, 

Maggý og Klara. 

Fjarverandi: Olga, Þuríður, Edda, Sighvatur og Níels. 

 

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt 

2. Nýir meðlimir í fagráð Valerie og Þórunn Hanna boðnar velkomnar. 

 

3. Áframhaldandi vinna að starfsáætlun fyrir starfsárið 2007-2008 –  

Útfærsla og framkvæmd fræðslu: 

Anna Soffía og Olga ætluðu að kynna sér útfærslu og utanumhald fræðslu í formi námskeiðshalds. 

Anna Soffía segir frá fyrirkomulagi hjá Mími sem er í ódýrari kantinum. Mímir heldur námskeið í 

eigin húsnæði og miðað við það og að lágmark þátttakenda sé 15 manns myndi kostnaðurinn vera 

ca. 8000 kr. pr. mann. Innifalið er kennsla og námsgögn. Mímir er til húsa í Faxafeni og það þarf að 

athuga aðgengismál þar. 

Hvað varðar Velferðarsvið Reykjavíkurborgar og loforð um fjárstuðning sem rætt var um á síðasta 

fundi kæmi það trúlega til í gegnum hagsmunafélagið og þá til almennrar fræðslu. 

Ákveðið var með fyrirvara að biðja Mími að annast námskeið fyrir fagfólk í haust. Spurningar 

komu upp varðandi auglýsingar og frekari umsýslu sem gæti þýtt að við (fagráðið) þyrftum að sýsla 

með peninga. Umræður um þetta en engar ákvarðanir teknar um þennan fjármálaþátt. 

Anna Soffía, Smári og Jónas buðu sig fram í fræðslunefnd til að vinna áfram að námskeiðshaldi í 

haust.  

 - Það þarf að skilgreina markhópinn (eigum við að byrja á grunni með almenna fræðslu til 

fagfólks?)  

 - Finna dagsetningu í október (ath. með 18. október), lágmark 15 manns. 

 

Fleiri hugmyndir inn í fagráðið: 

a) Stefnumótunarskýrsla Félagsmálaráðuneytisins í þjónustu við fatlaða 2007-2010: 

Jónas og Klara segja frá skýrslunni sem er það almenns eðlis að alls staðar má setja þjónustu við 

heilaskaðaða inn í þjónustustefnuna en hvergi er talað um sérstaka þjónustu við þá. 



Ákveðið var að boða Þór Þórarinsson frá Félagsmálaráðuneytinu á næsta fund til að ræða stefnu 

ráðuneytisins í þjónustu við heilaskaðaða. Klara mun tala við Þór og ákveður dagsetningu í samráði 

við hann, 11. eða 25. apríl n.k. og boðar fagráð til fundar þegar það er ákveðið. 

b) Heilbrigðisáætlun 2010: 

Ólöf og Guðrún Karls segja frá heilbrigðisskýrslu sem gefin var út 2004 og átti að taka til 

endurskoðunar 2005. Faglegt eftirlit er í höndum Landlæknis. Í skýrslunni er að finna lítinn kafla 

um endurhæfingu og skilgreiningu WHO á endurhæfingu. Það sem snýr að heilasköðuðum er um 

aðgerðir til að minnka tíðni slysa, þ.e. fyrirbyggjandi aðgerðir en minna um þjónustu þegar skaðinn 

er skeður. Stofnað var þverfaglegt endurhæfingarráð með fulltrúa notenda sem skyldi vera 

stjórnvöldum til ráðgjafar um framkvæmd endurhæfingar. 

Ólöf ætlar að setja sig í samband við Guðrúnu Sigurjóns um endurhæfingarráðið. Valerie segir frá 

að hún sitji fundi um unga hjúkrunarsjúklinga. Umræður voru um hjúkrunarheimili og stofnanir 

undir Heilbrigðisráðuneytinu annars vegar og búsetuþjónustu á vegum Félagsmálaráðuneytisins 

hins vegar 

 

4. Hugarfar – fréttir af stofnfundi: 

Um 80 manns mætti á stofnfund hagsmunafélagsins. Styrkur upp á 250 þús hefur þegar borist 

félaginu. Lögin voru samþykkt og búið er að skipa stjórn. Formaður er Kristín Mikkelsen. Þetta 

virðist fara vel af stað og mikill kraftur í félagsmönnum. Maggý og Olga verða áfram báðar til 

ráðgjafar og stuðnings stjórn félagsins. 

 

5. Önnur mál: 

Sagt var frá ráðstefnu sem er á vegum Félagsmálaráðuneytisins 29. – 30. mars n.k. um mótun 

framtíðar í þjónustu við fatlaða (sbr. skýrslan umrædda) 

Málþing verður einnig 22. mars; “Ný tækifæri til atvinnuþátttöku” 

 

Næsti fundur verður 11. eða 25. apríl og svo verður fundur 9. maí kl. 14:00 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið 

 

Klara Bragadóttir ritari.  

 

                                    


