
FAGRÁÐ UM HEILASKAÐA 

Aðalfundur 29/5/2017 

 

Viðstaddir á fundinum voru:  

Þórunn Hanna formaður, Ella Björt ritari, Smári tengiliður við Hugarfar, Ingibjörg, Ólöf, 

Guðbjörg, Ester, Anna Lilja, Arndís, Gunnlaugur, Sigrún. 

 

Umræðuefni fundarins voru eftirfarandi: 

1. Þórunn Hanna formaður gerði grein fyrir störfum stjórnar veturinn 2016-2017. 

2. Málefni Hugarfars: 

a. Rætt var um mannabreytingar á verkefnastjóra Hugarfars, Dís sagði upp þeirri 

stöðu og Stefán gegnir henni nú með óformlegum hætti. Rætt var um álag í því 

starfi og mikilvægi þess að Hugarfar geti vísað á fagaðila þegar fólk í mikilli 

neyð leitar til þeirra.  

b. Rætt var um þörf fyrir stuðningshópa fyrir aðstandendur og möguleika 

Fagráðsins til að styðja við slíka hópstarfsemi.  

c. Fjárhagsleg staða Hugarfars og fastar styrkveitingar frá ÖBÍ. Rætt var  um 

aukna kostnaðarliði Hugarfars eins og launagreiðslur til framkvæmdarstjóra, 

formanns (verkefnaháð) og COM, sem og ráðstefnukostnað í kringum komu 

Kevin Pearce. 

d. Hugarfar er hagsmunafélag með félagsmönnum sem eru, auk einstaklinga með 

ákominn heilaskaða, aðstandendur þeirra og fagfólk sem lætur sig málefnið 

varða. Það er því tillaga Fagráðs að í stjórn Hugafars verði að lágmarki tveir 

aðilar sem eru fagfólk og/eða aðstandendur ef þess sé kostur. 

3. Markmið sem sett var á síðasta fundi Fagráðs varðandi fræðslu um heilaskaða á 

heilsugæslustöðvum: 

a. Læknar voru með fræðslu á Heilsugæslustöð Grafarvogs og var henni vel 

tekið. Ætlunin er að vera með sambærilega fræðslu á öðrum 

heilsugæslustöðvum á komandi mánuðum. 

b. Tilgangurinn með slíkri fræðslu er m.a. að upplýsa heilsugæslulækna um 

hvenær nauðsyn þykir að senda tilvísanir á Grensás eða Reykjalund. Ákveðið 

vandamál er að tilvísanir berast oft ekki á endurhæfingarstofnanir. Einnig var 

rætt um kosti og galla þess að hafa opinn símatíma fyrir sjúklinga og 

aðstandendur (slíkt er ekki í boði nú). 

4. Aðalmarkmið Fagráðsins næsta starfsár: 

a. Rætt var um nauðsyn þess að vinna að skýrum tillögum um sýn fagaðila á 

heildstæðri þjónustu fyrir fólk með ákominn heilaskaða. Kallað var eftir 

tillögum frá Fagráðinu öllu sem ákveðið var að stjórn myndi síðan vinna úr. 

Litið er á þessar tillögur sem forvinnu fyrir starfshóp sem ráðuneytið hyggst 

setja saman Enn er beðið eftir því fréttum frá Guðrúnu Sigurjónsdóttur, 

sérfræðingi hjá ráðuneytinu, varðandi þennan starfshóp. 

b. Fræðsluerindi frá fagaðilum fyrir Hugarfar. Smári verður með 4 slík 

fræðsluerindi og var kallað eftir fleiri erindum frá fagaðilum. 

c. Áhugi var fyrir því að skipuleggja ráðstefnu á Íslandi um málefni fólks með 

ákominn heilaskaða. Ræða þarf frekar um fókus og umfang slíkrar ráðstefnu.  

d. Halda áfram að styðja faglega við starfsemi Hugarfars. 

5. Stjórnarkjör: 

a. Núverandi stjórn var endurkosin: Þórunn Hanna sem formaður Fagráðs, Ella 

Björt sem ritari og Smári sem tengiliður við Hugarfar. Embætti varamanns 

tengiliðs er enn ómannað. 



Ella Björt Teague ritari. 


