
Fundur í Fagráði um heilaskaða 4. Febrúar 2009 

 
Mættir: Anna Soffía, Guðrún,  Kristín, Maggý, Ólöf, Sigrún og Smári. 

 

Dagskrá fundarins: 

1. Viðbrögð við bréfum til svæðisskrifstofa 

2. Námskeið í samvinnu við Framvegis 

3. Samskipti við stjórn Hugarfars  

4. Önnur mál 

 

1. Viðbrögð við bréfum 

 Svæðisskrifstofa Reykjaness svaraði bréfinu í des.s.l. Guðrún K. og Sigrún G. munu 

kalla fulltrúa þeirra á fund og kynna þeim starfsemi fagráðsins. 

 Ekki er enn vitað hvað kom út úr fundi Sighvats með fulltrúum Svæðisskrifstofu 

suðurlands.  

 

2. Námskeið í samvinnu við Framvegis 

 Næsta námskeið verður haldið föstudaginn 27. feb. Starfsmenn Reykjalundar sjá um 

það. 

 Anna Soffía mun sjá um að skipuleggja 3ja námskeiðið sem halda á í haust. 

Hugmyndir komu um eftirfarandi fyrirlesara: auk Önnu Soffíu, Þórunn, Sighvatur og 

fulltrúi frá Hugarfari, en hann yrði beðinn um að fjalla um félagastuðning. 

  

3. Samskipti við stjórn Hugarfars – Maggý gaf skýrslu. 

 Stjórnin vill leggja áherslu á að ná til ungra heilaskaða. Hafa stofna Facebook síðu.  

 Einstaklingar sem fengið hafa heilaskaða eru ekki að skrá sig. Starfsmenn á 

Reykjalundi eru aftur farnir að skrá fólk í félagið. 

 Sagði frá ýmsu öðru sem áður hefur komið fram á fundum s.s. skrifstofuaðstaða og 

aðild að ÖBÍ (vísa í fyrri fundargerðir). 

 

4. Önnur mál 

 Sigrún Einarsdóttir sálfræðingur á sjúkrahúsinu í Stafangri er að koma til Íslands. Hún 

mun heimsækja Reykjalund 29.05 eftir hádegi. Rætt var um að hún heimsækti einnig 

Grensás. Maggý lætur Guðrúnu K. fá upplýsingar um heimsóknina. 

 Ólöf sagði frá að Heilbrigðisráðuneytið hafi veitt heilaskaðateyminu á Reykjalundi 

styrk sem samsvarar 2 stöðugildum. Ákveðið hefur verið að ráða 2 sálfræðinga, 

taugsálfræðing og klínískan sálfræðing. Með tilkomu þeirra á að bjóða upp á 

innsæisnámskeið, meðferð á göngudeild og eftirfylgd. 

 Guðrún K. sagði að mikil aukning hefði verið á beiðnum um mat fyrir einstaklinga 

með heilaskaða á Grensási og hefur biðlisti myndast. 

 Aðalfundur fagráðs verður haldinn 6. maí kl. 14:30 á Grensási, í fundarsali á 1. hæð. Á 

aðalfundinum verður kosin ný stjórn (formaður og ritari) og varafulltrúi í stjórn 

Hugarfars. Meðlimir fagráðs eru beðnir að hugleiða framboð til þessara embætta. 

 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið. 

 

Sigrún Garðars, ritari Fagráðs 


