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5.fundur fagráðs um heilaskaða 

 
Ekki lá eiginleg dagskrá fyrir önnur en að Þór Þórarinsson frá Félagsmálaráðuneytinu kæmi 

að ræða skýrslu Félagsmálaráðuneytisins um stefnu í málefnum fatlaðra 2007-2016 

 

Mættir: Smári, Edda, Maggý, Níels, Anna Soffía, Sigrún Garðars, Valerie, Margrét S., Jónas, 

Ólöf og Klara 

 

Ólöf fer yfir eftirfarandi punkta sem hún og Klara settu niður til að hafa sem útgangspunkta í 

umræðum við Þór Þórarinsson: 

 

 

Þór boðaði seinkun á komu sinni og hófst því fundurinn án hans á umræðum um hvernig við 

vildum koma áhrifum okkar inn í þessa stefnumótunarvinnu Félagsmálaráðuneytisins.  

Hvað er markmið okkar með fundinum? Fundarmönnum gafst því tími til að samræma 

spurningar og vangaveltur um málefni heilaskaðaðra sem við vildum koma á framfæri við 

Þór. Heilbrigðiskerfið vs. Félagskerfið. Hvernig og hvort þessi tvö kerfi vinna saman þegar 

kemur að þjónustu við fólk með heilaskaða. 

Umræður um sérfræðiþekkingu... Hvað er sérfræðiþekking? Sitt sýndist hverjum. Mörg 

stigveldi á sérþekkingu, þ.e. þekking á málefninu takmarkast af því fagi sem fólk er menntað í 

(dæmi félagsráðgjöf). Hver sækir sér þekkingu á sínum faglegu forsendum. Fundarmenn voru 

þó sammála um að læknisfræðilega sérþekkingin væri þó alltaf innan heilbrigðiskerfisins. 

Einnig sammála um að um væri að ræða annars vegar sérhæfða þekkingu og hins vegar 

sérfræðiþekkingu. Þyrfti að greina þarna á milli og þessir aðilar yrðu að vinna saman. 

 

Biðtíminn eftir Þór var einnig notaður til að ræða áfram fræðslumálin. Smári bendir á að við 

ættum að skoða Frekar “Framvegis” en “Mími” sem námskeiðshaldara fyrir okkur í haust. 

Framvegis stílar meira inn á fagfólk; heilbrigðisstarfsfólk og fagfólk í félagsgeiranum. Nýr 

forstöðumaður er tekin til starfa í Framvegis, Árni Guðmundsson. Anna Soffía ætlar að kanna 

málið hvað slíkt utanumhald kostar hjá Framvegis og Smári, Jónas og Anna Soffía halda 

áfram að vinna að fræðslumálunum. 

 

Maggý segir frá starfsemi Hugarfars. Fyrsti fræðsluspjallfundurinn er ákveðinn upp úr 20. 

maí. Atli Gíslason lögfræðingur verður með fræðslu um réttindi fólks. 

 

 


