
STJÓRN FAGRÁÐS UM HEILASKAÐA 

Fundur 12/8/15 

 

Viðstaddar á fundinum voru: Þórunn Hanna Halldórsdóttir formaður, Ella Björt Teague ritari 

og Klara Bragadóttir tengiliður við Hugarfar. 

 

Dagskrá fundarins: 

1. Ákveðnar voru starfsreglur tengiliðs við Hugarfar. 

a. Tengiliður skal mæta á a.m.k. einn fund hjá stjórn Hugarfars ár hvert til þess að 

kynna sig og starfsemi Fagráðsins. Tengiliður verður áfram stjórn Hugarfars 

innan handar, tekur við erindum frá þeim og sér til þess að koma til þeirra 

upplýsingum frá Fagráðinu. 

b. Með því að takmarka fundarsetu tengiliðs telur stjórn Fagráðs að stjórnin geti 

betur einbeitt sér að því að vinna fagleg álit og styðja þannig við Hugarfar.  

2. Stjórnin kynnti sér starfsemi fyrri stjórna.  

a. Farið var yfir skilgreiningar á starfsemi Fagráðsins, gamlar fundargerðir og 

bréf til ráðherra. 

3. Ákveðið var að stjórnin skyldi einbeita sér að eftirfarandi þremur málefnum á 

komandi ári: 

a. Þrýstingur á stjórnvöld. 

i. Félagsmálaráðherra var sent vandað bréf frá Fagráðinu árið 2008 þar 

sem bent var á málefni sem yrði að bæta varðandi þjónustu við fólk  

með ákominn heilaskaða. Aldrei fengust nein viðbrögð við þessu bréfi. 

ii. Ákveðið var að nota þetta bréf sem undirstöðu í nýtt bréf til ráðherra. 

Skoða þarf vandlega hvaða mál leggja beri áherslu á. Einnig munum 

við óska eftir fundi með ráðherra.  

b. Fræðsla við almenning. 

i. Fagráðið mun taka þátt í Heilavikunni í mars 2016 með því að skrifa 

greinar í blöðin.  

ii. Skoða þarf hvort Fagráðið geti tekið þátt í frekari fræðslu, t.d. með 

beinni þátttöku í Heilavikunni. 

c. Virkja fagaðila í Fagráði Hugarfars. 

i. Mikilvægt er að virkja aftur þá fagaðila sem starfa við og hafa áhuga á 

þessum málaflokki. 

ii. Sendur verður tölvupóstur til alls Fagráðsins á næstunni þar sem leitast 

verður eftir áliti hópsins á því hvernig hópurinn geti best þrýst á 

stjórnvöld og tekið þátt í Heilavikunni. Einnig þarf að bera upp við 

hópinn hvernig best væri að hýsa tölvutæk gögn sem viðkoma 

Fagráðinu.  

iii. Æskilegt er að hægt væri að virkja Fagráðið í minni starfshópa sem 

myndu einbeita sér að einstökum málum. 

4. Fundartímar voru ákveðnir. 

a. Fundir verða haldnir á Reykjalundi kl. 14:30 síðasta miðvikudag í september, 

nóvember, febrúar og apríl.  

b. Næstu tveir fundir verða þannig kl. 14:30 þann 23/9 og svo þann 25/11. 

Fundartímar næsta árs verða endurskoðaðir ef með þarf. 

 

 

Ella Björt Teague ritari. 


