
FAGRÁÐ UM HEILASKAÐA 

Fundur 5/4/16 

 

Viðstaddir á fundinum voru:  

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

við Hugarfar, Smári Pálsson, Claudia Georgsdóttir, Guðrún Karlsdóttir, Ingibjörg Ólafsdóttir 

og Anna Sólveig Smáradóttir.  

 

Umræðuefni fundarins voru eftirfarandi: 

1. Fréttir frá stjórn Fagráðs um heilaskaða. 

a. Þórunn sagði frá bréfi sem hún ritaði ásamt Guðrúnu og sent var til tveggja 

ráðherra (velferðarráðherra og heilbrigðisráðherra). Í bréfinu var ekki leitast 

eftir eiginlegu svari en komið með faglega greinargerð á því sem brýnast væri 

að beita sér fyrir í málefnum fólks með ákominn heilaskaða. Einnig var rætt 

um fyrirhugaðan fund Hugarfars og Velferðarnefndar. Enn er ekki komin 

dagsetning á fundinn. Stjórn Hugarfars bað um tillögur Fagráðs að aðilum sem 

ættu að sækja fundinn með þeim og komu upp tillögur um Lúðvík og Stefán. 

Nú liggur hins vegar fyrir að Guðrún Karlsdóttir og Smári Pálsson sæki 

fundinn ásamt Guðrúnu Hörpu og Dís. 

b. Rætt var um skjalageymslu Fagráðsins á netinu. Þórunn greindi frá því að sent 

hefði verið erindi til framkvæmdastjórnar Reykjalundar um leyfi til þess að 

nota vefsvæði Reykjalundar til skjalageymslu. Framkvæmdastjórn samþykkti 

erindið og mun að öllum líkindum sjást tengill á heimasíðu Reykjalundar sem 

leiðir yfir á skjalasvæði Fagráðsins. Rætt var hvort setja þyrfti aðgangsorð á 

skjöl/svæðið og voru nefndarmenn helst á því að slíkt þyrfti ekki þar sem að 

persónugreinaleg og viðkvæm mál væru ekki rædd á fundum. 

2. Samstarf við Hugarfar 

a. Rætt var um vel heppnaða Heilaviku og ráðsefnu Hugarfars. Ekki liggur fyrir 

hvort eða hversu mikið tap varð vegna ráðstefnunnar. 

b. Rætt var um Höfuðhús og áhuga Fagráðsins á að koma á fundi á milli 

Fagráðsins og Hugarfars þar sem opin umræða gæti farið fram. Fundurinn væri 

bæði hugsaður sem gott tækifæri fyrir Fagráðið til að kynna sér hugmyndir 

Hugarfars betur og eins sem tækifæri til þess að koma með faglegt innlegg í 

hugmyndir Hugarfars áður en haldinn er fundur með Velferðarnefnd. Ákveðið 

var að leggja til við Hugarfar að slíkur fundur yrði haldinn 19/4 kl. 14:30 í 

húsnæði þeirra í Sigtúni. Einnig var auglýstur opinn fræðslufundur í Sigtúni á 

mánudag kl. 19. 

3. Beiðni frá Hugarfari vegna nýrrar prestsstöðu  

a. Tekin var fyrir beiðni sem barst frá Hugarfari um að Fagráðið myndi styðja 

umsókn Hugarfars um prestsstöðu til biskups. Umsóknin varðar myndun nýrrar 

preststöðu fyrir fólk með ákominn heilaskaða sem Dís myndi taka við. 

Nefndarmenn voru sammála um að Fagráðið gæti ekki tekið faglega afstöðu 

með trúarlegri stöðu af þessu tagi. Einnig komu upp áhyggjur af því að 

prestsstaða myndi takmarka starf Dísar og takmarka þann hóp sem myndi leita 

til hennar.   

4. Starfsemi Fagráðsins 

a. Upp komu áhyggjur af því að fulltrúa frá Grensás hefði vantað á síðustu 

Fagráðs fundi. Rætt var hve mikilvægt væri að Fagráðið endurspeglaði alla þá 

fagaðila sem koma að vinnu með fólk með ákominn heilaskaða.Var rætt hvort 

tölvupóstar hefðu náð til áhugasamra fagaðila, s.s. þeirra sem sitja í 



heilaskaðateymi Grensáss. Eftir fundinn kom í ljós að mistök höfðu verið gerð 

þegar sent var út síðasta fundarboð – svo virðist sem einhver netföng hafi 

vantað á listann. Mun stjórn Fagráðs fara vandlega yfir listann og bæta inn 

netföngum sem ættu að vera á listanum. 

b. Minnt var á aðalfund Fagráðsins þann 24. maí kl. 14:30 á Reykjalundi. 

 

Ella Björt Teague ritari. 


