
Mætt á fundinn:  Þórunn (formaður), Ingibjörg (staðgengill ritara), Smári (tengiliður við 

Hugarfar), Sigrún (Grensás), Ester (Grensás), Guðrún K (Reykjalundur), Anna Soffía (Fjölmennt). 

Fulltrúum frá Hugarfari var einnig boðið og mættu Guðrún Harpa formaður, Hjörtur ritari og 

Stefán verkefnastjóri.  

1. Kynning á endurhæfingu heilaskaðaðra í Bretlandi 
Smári sagði frá heimsókn sinni í The Oliver Zangwill Centre http://www.ozc.nhs.uk/default.asp í 

Bretlandi sem er 24 ára gamalt endurhæfingarúrræði fyrir einstaklinga með ákomin 

heilaskaða. Helstu atriði úr erindi Smára: 

 Andrew Bateman taugasálfræðingur og Barbara Wilson iðjuþjálfi stofnuðu þetta 

og hafa rekið síðan.  

 Þar fá 100-120 einstaklingar með vægan til miðlungs heilaskaða endurhæfingu á 

ári og byggist meðferðin aðallega á hópum.  

 Í byrjun er 6 vikna mat en endurhæfingin er í heild 18 mánuðir og eru 20-30 

einstaklingar í endurhæfingu hverju sinni.  

 Meðferðin felst að miklu leyti í fræðslu og æfingum en fagaðilar á staðnum eru 

iðjuþjálfar, taugasálfræðingar, talmeinafræðingur, læknir, sjúkraþjálfari og 

hjúkrunarfræðingur í misstórum stöðugildum.  

 Hjúkrunarfræðingurinn fer á sjúkrahúsin til að taka við tilvísunum og hitta fólk 

sem hefur orðið fyrir höfuðáverka og lætur vita af þessu úrræði.  

 Iðjuþjálfarnir fara mikið heim til fólks og fylgja því eftir í vinnu. Þau útiloka ekki 

fólk í neyslu en það má ekki vera undir áhrifum á staðnum.  

 Ekki er verið að rýna of mikið í taugasálfræðileg möt á einstaklingum með vægan 

heilaskaða heldur frekar lögð áhersla á sálfræðiviðtöl. Ávallt unnið með 

einkennin burt séð frá greiningunni.  

 Árangurinn er metinn útfrá því hvað margir komast í vinnu en það er um 70% 

Andrew og Barbara eru tilbúin að koma og vera með Workshop eða fræðslu hér á landi, 

spurning að stefna að því 2019. 

2. Fulltrúar úr stjórn Hugarfars kynna helstu málefni sem brenna á þeim.  

 Búið að óska eftir tilnefningum í vinnuhóp frá Landspítalanum, Reykjalundi, 

Hugafari og Virk, en hlutverk vinnuhópsins verður að gera úttekt og 

þarfagreiningu á stöðu fólks með ákominn heilaskaða. Í boðunarbréfi eru áætluð 

skil á skýrslu í nóv. 2018. Þessi vinnuhópur er afrakstur af fundi fulltrúa Hugafars 

og Fagráðsins með heilbrigðisráðherra í desember sl.  

 Guðrún Harpa nefndi hvort ekki þyrfti að skoða að fagfólk hér kynnti sér BIF 

(BRAIN INJURED PEOPLE & FAMILIES EUROPEAN CONFEDERATION)  https://bif-

ec.com  en hún fór á málþing sem þeir héldu og hafði BIF mikinn áhuga að fá 

tengingu við fagfólk héðan. 
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 Hugafar er hluti af Stuðningsnet.is sem er ný þjónusta með aðkomu ÖBÍ og fleiri. 

Þessi þjónusta er hugsuð sem utanumhald fyrir jafningjastuðning og eru mjög 

mörg sjúklingafélög tengd þessu framtaki. 

 Að síðustu var farið yfir erindi sem barst stjórn Fagráðs frá Hugafari þar sem þau 

óska annars vegar eftir handleiðslu og hins vegar eftir kynningu á því sem er í 

boði á Reykjalundi og Grensás og jafnvel frá fleirum eins og Sjálfsbjörgu og 

Fjölmennt. Miklar umræður mynduðust um fyrra erindið. Niðurstaðan var að 

Hugarfar var beðið um að skilgreina þarf hversu mikið verið sé að hringja (hversu 

mörg símtöl á dag/viku/mánuði) og hver erindin séu (s.s. beiðni um almennar 

upplýsingar um heilaskaða, leit að úrræðum, ræða um eigin vanlíðan og/eða 

vanda). Hugafar var því beðið um að senda þær upplýsingar til stjórnar Fagráðs til 

að hægt sé að vísa handleiðslu á réttan aðila.  
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