
STJÓRN FAGRÁÐS UM HEILASKAÐA 

Fundargerð frá 18/6/15 

 

Viðstaddar á fundinum voru: Klara Bragadóttir, Þórunn Hanna Halldórsdóttir og Ella Björt 

Teague. 

 

Eftirfarandi mál voru rædd: 

1. Skipan í stöður innan stjórnarinnar. 

a. Ákveðið var að Þórunn tæki að sér formennsku, Ella Björt tæki að sér 

ritarastarf og að Klara tæki að sér að vera tengiliður við Hugarfar. 

2. Endurskilgreining á hlutverki tengiliðs. 

a. Stjórn Hugarfars fundar tvisvar í mánuði utan hefðbundins vinnutíma. Klara 

hefur sótt tvo þriggja klukkustundarlanga fundi sl. mánuð til þess að kynna sér 

starfið. Hún kynnti stuttlega starfið fyrir hinum fundarmönnum. 

b. Núverandi stjórn Hugarfars er mjög öflug og ljóst þykir að ekki sé þörf á fullri 

fundarsetu tengiliðs. Stjórnin kemur sér saman um að fundarseta tengiliðs 

u.þ.b. annan hvern mánuð ætti að vera hæfileg. Auk þess fylgist tengiliður með 

tölvupóstsamskiptum frá stjórn Hugarfars og hægt er að hafa samband ef að 

einstök mál koma upp sem þarfnast aðkomu Fagráðsins. Þetta verður rætt á 

næsta stjórnarfundi Hugarfars sem verður í ágúst. 

3. Núverandi stjórn þarf að kynna sér fyrri fundargerðir. 

a. Klara ætlar að koma með fyrri fundargerðir og annað mikilvægt efni um 

starfsemi fyrri stjórna. Við munum skanna inn mikilvæg gögn og deila þeim 

rafrænt. 

b. Umræða skapaðist um bestu leiðina til að deila rafrænum gögnum: á Dropbox 

eða Google docs. Enn sem komið er er ekki til peningur til að kaupa lén til að 

deila gögnum þannig. 

4. Ákveðið var að uppfæra þyrfti félagatal Fagráðsins. 

5. Hlutverk Fagráðs um heilaskaða og möguleg aðkoma ráðsins að vissum málum: 

a. Mikilvægi tengiliðs 

b. Fræðsla 

i. Rætt var hvernig núverandi Fagráð gæti sem best beitt sér fyrir 

fræðsluhlutverkinu og að hverjum fræðsla ætti helst að beinast. 

ii. Fræðsla til almennings væri helst í gegnum skrif í blöðin og aðkomu 

Fagráðsins að Heilavikunni á næsta ári. 

iii. Hugmyndir um að búa til fræðslupakka, t.d. fyrir Félagsþjónustuna 

og/eða Heilsugæsluna. Hægt væri að bjóða stöðum upp á að tveir 

fagaðilar kæmu með fræðslu inn á vinnustaði. 

c. Þrýstingur á stjórnvöld 

i. Þjónusta til fólks með ákominn heilaskaða eftir útskrift frá LSH. 

Langvinn eftirfylgdarúrræði vantar fyrir þennan hóp. 

ii. Atvinnustuðningur 

iii. Húsnæðisúrræði 

iv. Mikilvægi greiningarvinnu, vöntun á tilvísunum frá Heilsugæslunni og 

þá hvert þeim skyldi beint. 

6. Ákveðið var að næsti fundur yrði þann 12. ágúst kl. 14:30 á Reykjalundi. 


