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Viðstaddir á fundinum voru:  

Þórunn Hanna, Smári, Ella Björt, Guðrún, Ingibjörg, Guðbjörg, Anna Soffía og Gerður.  

 

Umræðuefni fundarins voru eftirfarandi: 

1. Fréttir af starfi innan Hugarfars: 

a. Tilkynnt var að á síðasta aðalfundi Hugarfars hefði Anna verið kosinn nýr 

gjaldkeri innan stjórnar Hugarfars. Ákvörðun um starf verkefnisstjóra var vísað 

frá á þeim aðalfundi vegna slakrar mætingar.  

b. Sálfræðingarnir Hafrún Kristjánsdóttir og María Jónsdóttir héldu nýverið 

fræðsluerindi fyrir Hugarfar um höfuðáverka í íþróttum sem var vel látið af. 

Fræðslan var vel sótt, sérstaklega af ungu fólki og aðstandendum þeirra.  

2. Fræðsla á fundinum: 

a. Smári kynnti nýafstaðna fræðslu fyrir fólk með heilaskaða og aðstandendur 

þeirra sem hann hélt ásamt Ólöfu lækni. Fræðslan var í fjögur skipti, 

klukkustund í senn og voru 22 skráðir. Grunnfræðsla var veitt um heilaskaða 

og var almenn ánægja með námskeiðið. Óskað var eftir áframhaldandi fræðslu 

og er ætlunin að fylgja því eftir. 

b. Þórunn, Ella Björt og Ingibjörg kynntu nýtt endurhæfingarúrræði á 

Reykjalundi fyrir fólk með ákominn heilaskaða. Um 6 vikna hópprógramm er 

að ræða og er fyrsti hópurinn í endurhæfingu um þessar mundir. Tvö 

gagnreynd hugræn prógrömm voru þýdd og gefnar út meðferðarbækur sem 

notast er við í endurhæfingunni. Annað heitir Markmiðs- og stýriþjálfun (Goal 

management training) og beinist fyrst og fremst að auknu innsæi, stýringu og 

einbeitingu en hitt kallast Group interaction structured treatment og beinist 

fyrst og fremst að bættum tjáskiptum.  

3. Innra starf Fagráðs um heilaskaða: 

a. Verið er að leggja lokahönd á bréf sem sent verður til ráðherra og þingmanna 

þar sem kallað er eftir heildarstefnumótun í málefnum fólks með heilaskaða. 

Rætt var um bréfið efnislega og þann fjölda sem Reykjalundur og Grensás 

sinna á hverju ári. Þegar bréfið er tilbúið verður kallað eftir undirskriftum frá 

fjölda stofnana og samtaka sem þekkja til þessara málefnaflokks áður en það 



verður sent af stað. Í samhengi við betri upplýsingar um árlegan fjölda þeirra 

sem hljóta heilaskaða var rætt um nýjan skimunarlista sem Smári hefur unnið 

að og verður tekinn í notkun hjá Virk í mars eða apríl á næsta ári.  

b. Búið er að ákveða að fulltrúar frá Reykjalundi, Grensás og Virk myndi nefnd 

sem byrji að vinna að úttekt á þjónustuþörf fyrir fólk með ákominn heilaskaða. 

Í þessari nefnd sitja: Guðrún Karlsdóttir, Lúðvíg Guðmundsson og Smári 

Pálsson. 

c. Guðbjörg greindi frá því að bæði hún sjálf og Lára deildarlæknir á Grensás 

hefðu verið með fræðslu um heilaskaða á nokkrum heilsugæslustöðvum. Til 

stendur að fara á fleiri heilsugæslustöðvar með sams konar fræðslu. 

4. Tveir fundir verða haldnir á vormánuðum og er stefnt að því að þeir verði á Grensás. 

Þórunn mun ræða við fagaðila á Grensás áður en dagsetningar fundanna verða 

ákveðnar. 

 

Ella Björt Teague ritari. 


