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Almennur fundur Fagráðs um heilaskaða 

Viðstaddir á fundinum: Þórunn Hanna, Ella Björt, Smári, Ludvig, Guðbjörg, Anna Lilja, 

Helga, Guðrún, Edda, Arndís, Ólöf, Petrína, Anna Soffía og Sigrún. 

Fundarritari: Ella Björt 

 

Umræðuefni fundarins voru eftirfarandi: 

1. Fréttir af starfi Hugarfars frá tengilið. 

a. Fundur er fyrirhugaður með Maríu Jónsdóttur í HR vegna hugsanlegrar 

aðkomu Hugarfars að Heilavikunni. Smári og Guðrún Harpa munu sækja 

þennan fund.  

b. Búið er að senda inn tillögur að vinnuhóp sem Velferðarnefnd mun skipa til 

þess að gera úttekt á þjónustuþörfum fólks með ákominn heilaskaða. Beðið er 

eftir því að nýr ráðherra taki til starfa.  

c. Sagt var frá möguleikum á fjölmiðlaumfjöllun um málefni fólks með ákominn 

heilaskaða. Kastljós hefur sýnt þessu áhuga og hefur Guðrún Karlsdóttir m.a. 

samþykkt að koma fram ásamt einhverjum frá Hugarfari. Talið er vænlegast að 

bíða með slíka umfjöllun þar til vinnuhópur hefur verið skipaður og vinna 

hópsins er komin af stað. 

d. Rætt var um erfiðleika í stjórn Hugarfars og umsókn um prest heilaskaðaðra.   

2. Starfsemi Fagráðsins á þessu ári. 

a. Aðkoma Fagráðsins að Heilaviku HR: Rætt var um að halda fræðslufyrirlestra 

um starfsemi Grensáss og Reykjalundar í Heilavikunni. Þetta verður lagt fyrir á 

fyrirhuguðum fundi í HR.  

b. Rætt var hvort áhrifaríkara væri talið að Fagráðið einbeitti sér að fræðslu til 

almennings eða fagfólks og var niðurstaðan sú að brýnast væri að fræða 

fagfólk. Hugarfar hefur þegar lagt talsvert í fræðslu til almennings en fræðsla 

til fagfólks hefur setið á hakanum að undanförnu.  

i.  Fræðslubæklingur: Skoðaður var fræðslubæklingur sem 

heilaskaðateymi Grensáss gerði um höfuðáverka fyrir nokkrum árum. 

Rætt var um að uppfæra hann örlítið og dreifa innan LSH og 

heilsugæslustöðva. Rætt var um fjármögnun vegna prentunar og komu 

fram hugmyndir um mögulega aðkomu Landlæknis, LSH eða 

Reykjalundar. Einnig kom fram sú hugmynd að hafa bæklinginn 

einfaldlega aðgengilegan á netinu, t.d. á heimasíðu Hugarfars, þannig 

að almenningur og fagfólk gæti auðveldlega sótt fræðsluefnið og 

prentað út að vild. Talið var ráðlegt að bæklingurinn yrði tilbúinn fyrir 

Heilavikuna.  

ii. Fræðsluerindi inn á heilsugæslustöðvum: Talið var brýnt að rætt yrði 

með beinum hætti við starfsfólk heilsugæslunnar til þess að fræða og 

koma á tengslum á milli fagfólks. Talið var mikilvægt að koma 

eftirfarandi á framfæri: 



1. Hvað er heilaskaði? Helstu einkenni. 

2. Hvernig starfsfólk heilsugæslu geti leiðbeint fólki með vægan 

heilaskaða. 

3. Hvenær ráðlegt væri að vísa á Grensás og/eða Reykjalund.  

c. Ákveðið var að skipuð yrði nefnd lækna sem myndi sjá um skipulagningu 

fræðslu til starfsfólks heilsugæslunnar: Guðrún, Ólöf, Guðbjörg, Lúðvík, Anna 

Lilja og Helga. Nefndin getur þá kallað til aðra fagaðila eftir þörfum. 

 


