
Fundur í Fagráði um heilaskaða 5. nóvember 2008 

 
Mættir: Anna Soffía Óskarsdóttir, Guðrún Karlsdóttir, Jónas G. Halldórsson, Margrét 

Theodórsdóttir, Ólöf H. Bjarnadóttir,  Kristín Hannesdóttir, Sighvatur Blöndahl, Sigrún 

Garðarsdóttir, Smári Pálsson og Þórunn Hanna Halldórsdóttir. 

 

Dagskrá fundarins: 

1. Starfsemi vetrarins – næsti fundur 

2. Viðbrögð við bréfum 

3. Námskeið í samvinnu við Framvegis 

4. Samskipti – viðræður við fulltrúa stjórnar Hugarfars  

5. Önnur mál 

 

1. Starfsemi vetrarins – næsti fundur:  

 Ákveðið var að halda næsta fund 4. Febrúar 2009 

 

2. Viðbrögð við bréfum 

 Einungis Svæðisskrifstofa suðurlands svaraði bréfi Fagráðs frá 6.10.08. Starfsmenn þar lýstu 

yfir áhuga á samstarfi og tók Sighvatur að sér að ræða við þá. Hann fundar sennilega með 

þeim 18. des. n.k. 

 Smári sendi tölvupóst til 2ja einstaklinga og mætti annar þeirra Kristín Hannesdóttir 

taugasálfræðingur á geðsviði LSH á fundinn í dag og var hún boðin velkomin í fagráðið. 

 

3. Námskeið í samvinnu við Framvegis 

 Um 25 manns sóttu námskeiðið 30. okt. s.l. Ekki vitað frá hvaða vinnustöðum þátttakendur 

komu. 

 Ákveðið var að næsta námskeið yrði haldið seinni hluta febrúar á næsta ári. 

 Rætt um að bjóða upp á 3ja námskeiðið um lífsgæði, samfélagið, kerfið o.fl. í okt . 2009. 

 

4. Samskipti – viðræður við fulltrúa stjórnar Hugarfars 

 Á fundinn mættu Kristín B.K. Michelsen formaður og Ólöf Þráinsdóttir gjaldkeri. 

 Kristín og Ólöf fóru lauslega yfir starfsemi Hugarfars frá stofnun þess. Fyrsta árið fór í 

stofnun þess og núna er kynning á félaginu aðal markmiðið. 

 Eru með fundaraðstöðu í Hátúni 10. Félagið er komið í ÖBÍ og er í Evrópusamstarfi. 

 Árgjald er 2.500 kr. Um það bil 50 manns greiða árgjald. 

 Á heimasíðu félagsins er hægt að setja sig á póstlista en ekki skrá sig í félagið. 

 Fundir eru ekki fjölmennir. Um 10 manns auk stjórnar sækja fundina. 

 Félagið þarf að fara í stefnumótunarvinnu og útbúa lista hvað á að gera og hvert á að fara. 

 Það að félagið þekkir ekki alla sem eru með heilaskaða háir þeim. Það brennur á þeim að ná 

til fólksins. 

 Eru í samstarfi við Unglauf, fólk með flogaveiki. Fyrsti fundur þeirra verður 6. nóv. n.k. 

 Rætt var um hvernig Fagráðið gæti stutt Hugarfar. Fundarmenn komu sér saman um að það 

gæti helst verið í því formi að kynna félagið, skrá einstaklinga í Hugarfar, lesa yfir þýðingar 

og aðstoða það í baráttumálum þeirra.  

 Jónas lýsti yfir áhuga á að skrifa/útbúa bækling fyrir börn með heilaskaða.  

 

5. Önnur mál 

 Engin atriði rædd undir þessum dagskrárlið. 

 

Næsti fundur verður haldinn miðvikudaginn 4. febrúar 2009 kl. 14:30 á Grensási, fundarsal á 1. 

hæð. Fleira ekki gert, fundi slitið. 

Sigrún Garðars, ritari Fagráðs 


