
FAGRÁÐ UM HEILASKAÐA 

Fundur 23/9/15 

 

Viðstaddir á fundinum voru:  

Þórunn Hanna Halldórsdóttir formaður, Ella Björt Teague ritari, Klara Bragadóttir tengiliður 

við Hugarfar, Smári Pálsson taugasálfræðingur, Guðrún Karlsdóttir læknir, Ingibjörg 

Ólafsdóttir iðjuþjálfi, Þ. Maggý Magnúsdóttir félagsráðgjafi, Gerður Guðjónsdóttir 

talmeinafræðingur og Guðrún Harpa Jónsdóttir formaður Hugarfars. 

 

Dagskrá fundarins: 

1. Rætt var um bréf til ráðherra sem Fagráðið hyggst rita. 

a. Farið var yfir vinnu fyrri stjórna, m.a. bréfaskrif til félagsmálaráðherra árið 

2008, fund með ráðherra og aðra undirbúningsstarfsemi.  

b. Beðið var um innslag félagsmanna varðandi þau mál sem brýnast væri að 

koma á framfæri til heilbrigðisráðherra. Eftirfarandi mál voru talin brýnust: 

i. Greining á heilaskaða er ábótavant. Bæði er alltof löng bið fyrir þá 

einstaklinga sem vísað er í mat og eins vantar að beina þessum hópi í 

sérhæft mat. Fundarmenn voru almennt sammála um að sérhæft teymi 

vantaði sem héldi utanum greiningu og langtíma endurhæfingu fyrir 

fólk með ákominn heilaskaða. 

ii. Einnig kom fram að mikið vanti uppá til þess að vinnumálum fólks 

með heilaskaða sé sinnt sem skyldi. Talið er að sérfræðing í málefnum 

fólks með heilaskaða vanti inn á Vinnumálastofnun.    

iii. Umræður spunnust um reynslu af fyrri starfsemi heilaskaðateymis á 

Reykjalundi og þá velvild sem stjórnvöld sýndu á garð þessa 

málaflokks. Hægt væri að vísa í gögn um árangur endurhæfingar fyrir 

þennan hóp í bréfi til ráðherra. 

iv. Sú hugmynd kom fram að með bréfi Fagráðsins myndi fylgja stutt 

bréf/lýsing frá Hugarfari þar sem sýn fólks með ákominn heilaskaða á 

því sem betur mætti fara myndi koma fram. 

v. Talið var að fylgja þyrfti eftir bréfinu með beiðni um fund með 

ráðherra. 

vi. Ákveðið var að Þórunn Hanna og Guðrún sæju um bréfið að svo 

stöddu. 

2. EFNA ráðstefna (European Federation of Neurological Associations) 

a. Guðrún formaður Hugarfars kynnti möguleika á þátttöku í EFNA ráðstefnu í 

Brussel þann 13. október. Lagt var til að einn meðlimur Fagráðsins færi með 

einum meðlimi Hugarfars. Þar sem að fyrirvari var mjög stuttur var óvíst hvort 

einhver fulltrúi frá Fagráðinu kæmist og var ætlunin að skoða þetta nánar.   

b. Almennt var hins vegar áhugi fyrir þátttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi líkt 

og EFNA. 

3. Þátttaka í Heilavikunni 2016 

a. Áhugi var fyrir því að Fagráðið og Hugarfar gætu komið að Heilaviku HR á 

einhvern hátt. 

b. Ákveðið var að Ella Björt og Guðrún Harpa myndu óska eftir fundi með Maríu 

Jónsdóttur í HR til þess að ræða hugsanlega aðkomu. 

4. Næsti fundartími var ákveðinn. 

a. Næsti fundur verður þann 17. nóvember kl. 14:30 á Reykjalundi. 

 

Ella Björt Teague ritari. 


