
FAGRÁÐ UM HEILASKAÐA 

Aðalfundur 7/6/16 

 

Viðstaddir á fundinum voru:  

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

við Hugarfar, Claudia Georgsdóttir, Guðrún Karlsdóttir, Ingibjörg Ólafsdóttir og Sigfús 

Kristinsson.  

 

Umræðuefni fundarins voru eftirfarandi: 

1. Þórunn Hanna formaður gerði grein fyrir störfum stjórnar veturinn 2015-2016: 

a. Félagatal Fagráðs var uppfært.  

i. Í byrjun vetrar voru fundarboð send á 15 netföng en þau eru nú orðin 

33.  

ii. Út frá þessu spruttu umræður um mikilvægi þess að heilaskaðateymi 

Grensáss tæki þátt í Fagráðinu. Tillögur komu fram um að Guðrún 

myndi leggja til fund til þess að ræða samstarf á milli heilasktaðateymis 

Reykjalundar og Grensáss.  

b. Unnið var að því að deila fundargerðum og skjölum sem tengjast starfi 

Fagráðs. 

i. Á heimasíðu Reykjalundar er nú að finna fundargerðir og ýmsar aðrar 

greinargerðir og upplýsingar frá Fagráði.  

ii. Biðlað var til félagsmanna um að senda skjöl sem ekki eru þegar á 

síðunni til stjórnar. Einnig var fólk beðið um að hjálpa til við að lesa 

yfir eldri fundargerðir mt.t. viðkvæms innihalds sem ekki ætti erindi á 

netið. 

c. Samstarf við Hugarfar. 

i. Rætt var um nauðsyn þess að gera raunhæfar kröfur til tengiliðs hvað 

varðar fundarsetu og tíma sem veitt er til starfsins. 

ii. Klara tengiliður við Hugarfar gerði grein fyrir starfi sínu með 

Hugarfari. Nú hefur starf tengiliðs verið skilgreint betur en áður. 

Tengilið ber ekki að sitja alla fundi og hefur heldur ekki atkvæðisrétt. 

Klara greindi frá togstreitu innan Hugarfars sem kom m.a. fram í bréfi 

Kristínar Mikkelsen en þar voru settar fram áhyggjur af fjármálavörslu 

og ógegnsæjum ákvarðanatökum.  

d. Rætt var um markmið sem Fagráðið setti sér um að gera starfið skýrara og 

sjáanlegra. 

i. Taka virkari þátt í Heilaviku. 

1. Leitað var eftir upplýsingum og samstarfi frá HR um 

Heilavikuna í gegnum fund með Maríu K. Jónsdóttur. Það varð 

úr að fulltrúar Fagráðsins töluðu á ráðstefnu Hugarfars en 

fagfólk sendi engar greinar frá sér, enda var talið að mettun 

hefði verið í umfjöllun í Heilavikunni.  

2. Sett var fram sú hugmynd að senda könnun til allra í Fagráði 

um hvernig þeir sæju fyrir sér að við gætum best aukið vitund 

um starfið og tekið þátt í Heilavikunni. Tekið var ágætlega í 

þessa hugmynd og er ætlunin að koma henni í framkvæmd. 

ii. Þrýsta á stjórnvöld um betri aðbúnað og þjónustu við fólk með 

ákominn heilaskaða. 

1. Sagt var frá bréfi sem sent var til beggja velferðarráðherra í lok 

mars 2016. Engin viðbrögð hafa borist við bréfinu.  



2. Sagt var frá fundi þar sem Hugarfar kynnti hugmyndir sínar um 

Höfuðhús fyrir Fagráði. Á þeim fundi kom fram hugmynd um 

að beiðni um fund yrði send til Guðrúnar Sigurjónsdóttur, 

sérfræðings hjá ráðuneytinu, þar sem rætt yrði frekar um 

Höfuðhús. Slík beiðni var send þann 20/5 en svar hefur enn ekki 

borist frá henni.  

e. Stjórnarkjör. 

i. Þórunn Hanna var endurkosin formaður Fagráðs og Ella Björt var 

endurkosin ritari. Smári bauð sig fram sem tengilið við Hugarfar og var 

kosinn í það embætti. Klara var kosin varamaður tengiliðs.  

 

 

Ella Björt Teague ritari. 


