
FAGRÁÐ UM HEILASKAÐA 

Fundur 26/9/2017 

 

Viðstaddir á fundinum voru:  

Þórunn Hanna, Smári, Ella Björt, Guðrún, Petrína og Anna Soffía.  

 

Umræðuefni fundarins voru eftirfarandi: 

1. Samstarf við Hugarfar: 

a. Stjórn Hugarfars óskar eftir fundi með stjórn Fagráðsins til þess að ræða 

samstarfið frekar og með hvaða hætti Fagráðið getur stutt sem best við 

Hugarfar á þessum tíma. Stjórn Fagráðs óskar sérstaklega eftir ábendingum frá 

öðrum meðlimum Fagráðsins um málefni sem þeir telja mikilvægt að ræða á 

þessum fundi.  

b. Tilkynnt var að tveir meðlimir Fagráðsins, þau Smári og Ólöf, verði með 

fjögurra klukkustunda hópfræðslu fyrir fólk með heilaskaða og aðstandendur 

þeirra. Fræðslan fer fram í húsnæði Hugarfars og er skráning í hópinn hafin.  

2. Hlutverk Fagráðsins og innra starf: 

a. Enn vantar varatengilið við Hugarfar og er brýnt að manna þá stöðu. Töldu 

fundarmenn æskilegast að í stjórn Fagráðsins sætu ávallt a.m.k. einn aðili úr 

heilaskaðateymi Reykjalundar og einn úr heilaskaðateymi Grensáss. Nú sitja 

tveir aðilar úr heilaskaðateymi Reykjalundar í stjórn og væri því mikið happ 

fyrir stjórnina að fá fagaðila frá Grensás til liðs við sig. Almennt væri 

heppilegast ef fagaðilar úr heilaskaðateymum frá stofnununum tveimur tækju 

að sér stöður tengiliðs og varatengiliðs við Hugarfar. Var talið að Fagráðið 

gæti þannig uppfyllt hlutverk sitt gagnvart Hugarfari betur og veitt 

nauðsynlegan stuðning.  

b. Rætt var að frekara samstarf á milli heilaskaðateymis Reykjalundar og 

Grensáss myndi styrkja bæði starf Fagráðsins og almenna þjónustu við fólk 

með ákominn heilaskaða. Kom fram hugmynd um að taka upp ýmis brýn mál á 

mánaðarlegum samráðsfundi á milli Reykjalundar, Grensáss og Virk.  

c. Smári greindi stuttlega frá heimsókn sinni til taugasálfræðingsins Andy 

Tyerman í Bretlandi en Smári mun ræða nánar um það sem hann varð vísari 

þar á næsta fundi Fagráðsins. Dr. Tyerman er tilbúinn til þess að koma til 

Íslands og vera með fræðslu um það hvernig hann og eiginkona hans byggðu 



upp endurhæfingu og starfsendurhæfingu í Aylesbury Community Head Injury 

Service í Bretlandi. Var mikill áhugi á slíkri fræðslu meðal fundarmanna og 

var ákveðið að haft yrði samband við Dr. Tyerman til að kanna möguleika á 

Íslandsheimsókn vorið 2018, hugsanlega í tengslum við Heilaviku HR.  

d. Fram kom hugmynd um að regluleg fræðsluerindi inn á fundum Fagráðsins 

myndu e.t.v. styrkja starfið og efla samstarf á milli fagaðila úr ólíkum áttum. 

Ríður Smári á vaðið með fræðslu á næsta fundi um heimsókn sína til Dr. 

Tyerman. 

e. Næsti fundur Fagráðsins verður á Reykjalundi þann 21/11 kl. 14:30.  

 

Ella Björt Teague ritari. 


