
Fundur í Fagráði um heilaskaða 14. maí 2008 

 
 

Mættir: Jónas, Smári, Ólöf, Guðrún Karls, Margrét Theódórs, Sighvatur, Maggý, Anna Soffía, 

Klara og Sigrún Garðars 

 

Dagskrá fundarins: 

 1. Stjórnarskipti 

 2. Valinn nýr varamaður tengils við Hugarfar 

 3. Starfsáætlun fyrir næsta starfsár 2008-2009 

 4. Önnur mál 

 

Kosning: Kosið var í 3 embætti; formann Fagráðs, ritara Fagráðs og varamann tengils Fagráðs 

við Hugarfar. Olga hættir sem aðalmaður og Maggý verður aðalmaður og því er kosinn nýr 

varamaður tengils við Hugarfar. Fráfarandi stjórn Fagráðs sem setið hafa í tæp 2 ár eru Ólöf 

sem formaður og Klara sem ritari. 

Kosning gekk vel og voru Guðrún Karls og Sigrún Garðars einróma kjörnar í stjórn Fagráðs. 

Þær ákváðu að skipta síðar með sér verkum sem þær hafa nú gert og er Guðrún formaður og 

Sigrún ritari. Umræður urðu um að Reykjalundsfólk hefði unnið gott starf í Fagráðinu og að 

aðrir kæmu núna sterkari inn. Guðrún og Sigrún starfa báðar á Grensás. 

Sighvatur var kjörinn sem varamaður Maggýjar í tengilsstarfið. 

 

Umræður voru um að ná í fleira fólk inn í Fagráðið t.d. frá Hringsjá, Heilsugæslu, 

bráðageiranum, Sjálfsbjörgu. Fleiri starfstéttir s.s. hjúkrunarfræðinga o.fl. 

Ákveðið var að einu sinni á ári færum við í átak við að fá fleiri félaga inn í Fagráðið. 

 

Umræður voru um félagið Hugarfar og hvernig við viljum hafa þau tengsl. Erum með fulltrúa 

í stjórn Hugarfars og rætt var um hvort að það væri í sjálfu sér nóg eða hvort við ættum að 

skerpa á hlutverki okkar gagnvart félaginu og hvernig það gæti leitað til okkar sem fagráðs. 

Hugmyndir voru um einn óformlegan fund með stjórn félagsins og taldi Maggý að það mynda 

styrkja sig sem fulltrúa fagráðs í stjórn félagsins að haldinn væri slíkur fundur. 

Ákveðið var að fréttir af tengslum við Hugarfar verði fastur punktur á dagskrá fagráðsfunda. 

Félagið hefur farið af stað af miklum krafti og er nú komið inn í Öryrkjabandalag Íslands og 

félagasamtök Evrópu. Félagið vantar eigin aðstöðu/húsnæði en kominn er í gagnið Gsm-sími 

sem færist á milli stjórnarmeðlima. Þangað er hægt að hringja og leita ráða og er fólki vísað 

áfram og hjálpað eftir því sem kostur er. 

Hugarfar hefur fengið 900.000 kr. styrk frá ÖBÍ og eru með ýmsar hugmyndir að verkefnum, 

hafa m.a. verið að ræða það hvernig þau nái til yngri hópsins með heilaskaða. Maggý kemur á 

framfæri ósk  eftir leiðbeiningum hvernig þau finni unga fólkið. Umræður um þetta. Kemur 

aftur upp spurningin um hvort halda eigi fund með stjórn Hugarfars. 

Ákveðið að Maggý fari með upplýsingar til stjórnar Hugarfars um hverjir séu í fagráðinu og 

lýsi vilja ráðsins til að funda með stjórn félagsins. Stungið upp á miðvikudeginum 4. júní kl. 

14:00- 16:00 á Grensás. Maggý fer á fund í næstu viku og þá verður endanleg dagsetning 

ákveðin. Maggý boðar stjórnina til þessa fundar og Klara boðar fagráðið. 

 

Starfsáætlun starfsársins 2008-2009: 

Ákveðið hefur verið að einbeita sér að einu verkefni á hverju starfsári. Ákveðið að næsta 

starfsár fari í fræðslu. Rætt um að hafa framhald í fræðslu og auglýsa það strax fyrir fyrsta 

námskeið að sé fyrirheit um framhald.  



Mímir og Framvegis eru tilbúin að halda utan um fræðsludag fyrir fagráðið. Spurning um 

húsnæði o.fl. (húsnæði Framvegis er tiltölulega autt seinni part dags). Anna Soffía heldur utan 

um þetta praktíska og Sighvatur verður með henni í því. 

Ákveðið var að halda ca. fjögurra tíma námskeið í haust og stefna að festa fimmtudaginn 30. 

október.  

Rætt um að Grensás taki að sér að halda grunnnámskeið þann dag um fyrstu 

endurhæfingaþjónustu inn á stofnun. Reykjalundur fylgir svo eftir með framhald ca. fyrri 

hluta febrúar 2009 um endurhæfingu eftir að fólk er búið að fara heim . Þá verði í þriðja lagi 

áframhald ca. okt – nóv 2009 um þjónustu utan heilbrigðiskerfisins með stuðnings- og 

félagsþjónustu í samráði við endurhæfingarstofnanir og heilsugæslu. 

Anna Soffía heldur utan um þetta og Grensás og Reykjalundur sendir henni sem fyrst dagskrá 

námskeiða 1 og 2. 

 

Önnur mál: 

Ólöf og Klara segja frá tillögunum sem þær sendu Félagsmálaráðuneytinu (Þór Þórarinssyni). 

Engin viðbrögð hafa borist frá ráðuneytinu enn en Þór er búinn að lesa þetta og lofar svörum. 

 

Anna Soffía segir frá heimsókn frá Noregi; Överby kompeansesenter í tengslum við 

atvinnulega endurhæfingu og fullorðinsfræðslu. Hún sýnir okkur bæklinga og annað lesefni 

frá Noregi og segir mikinn áhuga á Norðurlandasamstarfi. Sjá nánar hjemmeside: 

http://w w w.statped.no/overby 

e-mail: overby@statped.no 

 

Ákveðið að halda fyrsta fund haustsins miðvikudaginn 24. september kl. 14:00 – 15:30 á 

Grensás fundarsal á 1. hæð. 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið 

 

Klara Bragadóttir, ritari fagráðs 
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