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Varðandi: Þjónusta við fólk sem glímir við eftirköst áunnins heilaskaða 

Fagráð um heilaskaða er þverfaglegur hópur fagfólks sem lætur sig málefni um heilaskaða varða en flestir í 

hópnum vinna með fólki sem glímir við eftirköst heilaskaða.  

Heilaáverkar eru algeng orsök áunninnar fötlunar hjá ungum einstaklingum. Fjöldi þeirra sem greinast á 

hverju ári hefur verið á reiki, einkum vegna þess að skilgreiningar eru mismunandi, ekki leggjast allir inn á 

sjúkrahús o.s.frv. Afturvirk rannsókn sem gerð var á Landspítala og niðurstöður birtar í Læknablaðinu árið 

2014 sýndi að á 8 ára tímabili komu um 35.000 einstaklingar á Landspítala vegna höfuðáverka. Fjöldi þeirra 

sem lagðist inn fór lækkandi á tímabilinu og var lægst árið 2009 en þá var nýgengi innlagna 110/100.000 

íbúa. Algengasta ástæða innlagnar var innankúpublæðing (90,1%). Gera má ráð fyrir að stór hluti þeirra sem 

leggjast inn vegna höfuðáverka hafi fengið miðlungs eða alvarlega áverka og geti glímt við varanleg einkenni.  

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum er mælt að einstaklingar með miðlungs til alvarlega heilaskaða fái 

þverfaglegt mat, ráðgjöf og endurhæfingu og eftirfylgd til lengri tíma eins og þörf er á.  

Nokkuð skortir á meðferðar- og þjónustuúrræði við fólk með áunninn heilaskaða.  

Reynsla okkar sem þjónustum fólk með áunninn heilaskaða er að mjög margir í þessum hópi fá enga eða ekki 

nægilega þjónustu. Eftir útskrift af spítala eru fá bjargráð og litlar upplýsingar að finna um þá þjónustu sem í 

boði er. Þetta getur verið erfitt fyrir einstaklinginn og fjölskyldu hans sem reyna að fóta sig í nýjum heimi. 

Verklagið í dag er það að Grensásdeild sinnir frumendurhæfingu eftir dvöl á bráðasjúkrahúsi, aðallega þeim 

hópi sem er með alvarlegastan skaða og hefur legið lengst á sjúkrahúsi. Sumum sjúklingum sem vísað var 

beint heim af bráðasjúkrahúsi sé vísað til frekara mats á Grensásdeild í kjölfar eftirfylgdar hjá 

sérfræðilæknum, s.s. heila- og skurðlæknum. Mjög margir veltast hins vegar um í kerfinu án greiningar á 

sínum skaða sem þó gerir þeim erfitt með að fóta sig í lífinu á ný. Þeir einstaklingar eru í mikilli hættu á að 

missa atvinnu og þar með tekjur. Álag á fjölskyldur og maka er mikið og félagslegri stöðu hrakar.  

Frumendurhæfing á Grensási er þverfagleg endurhæfing sem beinist að því að vinna með einkenni og hjálpa 

fólki að byggja upp nýtt líf í nærumhverfi. Þegar henni lýkur er einstaklingurinn útskrifaður heim, með 

viðeigandi stuðningi og virkniúrræðum (t.d. heimaþjónustu, ferðaþjónustu, sjúkraþjálfun, dagþjónustu, og 

þess háttar). Heilaskaðateymi á Grensásdeild fylgir fólki eftir í 12 mánuði frá upphafi veikinda en eftir það 

lýkur yfirleitt aðkomu Landspítalans.  

Tauga- og hæfingarsvið Reykjalundar sinnir m.a. endurhæfingu fólks með langvinn einkenni eftir ákominn 

heilaskaða. Oft er um að ræða fólk sem er að detta úr vinnu eða virkni sem sett var upp eftir 

frumendurhæfingu og/eða þar sem álag á fjölskyldu er komið að þolmörkum. Miðað við mannafla í dag, og 

önnur verkefni sem sviðið þarf að sinna, er mögulegt er að sinna ca. 8-10 einstaklingum með ákominn 

heilaskaða á ári. Notast er við heildræna meðferðarnálgun þar sem unnið er með vitræna og líkamlega þætti 

og reynt að kalla til þann stuðning sem einstaklingurinn þarf í umhverfi sínu. Mikil áhersla er lögð á að finna 



virkni og hlutverk við hæfi fyrir einstaklinginn og fræða umhverfið. Í starfi heilaskaðateymisins á Reykjalundi 

hefur komið skýrt fram mikilvægi langtímaeftirfylgdar og þjálfunar í nærumhverfi. Hins vegar eru möguleikar 

á slíku mjög takmarkaðir, m.a. vegna takmarkaðs mannafla og langs biðlista inn á Tauga- og hæfingarsvið 

Reykjalundar.  

Einnig er mikill skortur á virkniúrræðum fyrir einstaklinga sem eru með væga til miðlungs skerðingu á 

vitrænni færni, s.s. truflanir á minnisfærni, stýrifærni og tjáningu. Þau dagþjónustuúrræði sem eru í boði 

henta betur þeim sem búa við alvarlegustu fötlunina. Möguleikar á vernduðum vinnuúrræðum eru 

takmarkaðir og möguleikar á að að sækja þjálfun á vitrænum þáttum utan stofnana eru mjög litlir. Hugarfar, 

félag fólks með ákominn heilaskaða, aðstandendur og áhugafólks um málefnið hefur verið að skoða 

möguleika á Hovedhus, sem er virkniúrræði þar sem notendur sinna hlutverkum við hæfi sem tengjast 

starfseminni. Þörf á slíku virkniúrræði er mikil.  

Meðferð á einkennum eftir heilaskaða er mjög sérhæfð og flókin. Eftir heilaskaða er einstaklingurinn oft 

breyttur og þarf að fóta sig á nýjan hátt í lífinu. Þetta hefur mikil áhrif á aðstandendur, sér í lagi maka og 

börn. Það skiptir sköpum fyrir þessar fjölskyldur að fá stuðning fagfólks og að einstaklingurinn fái tíma og 

aðstoð við að ná tökum á lífinu á ný.  Reynslan sýnir að þörf á eftirfylgd er talin í árum og að það skiptir 

sköpum fyrir þessa einstaklinga að þeir viti hvert þeir geti snúið sér og fengið viðeigandi aðstoð strax, í stað 

þess að hlutir þróist á neikvæðan hátt þar til allt er komið í bál og brand. 

Að þessu sögðu vill Fagráð um heilaskaða vekja athygli ykkar á þessari stöðu og koma með dæmi um 

mögulegar úrlausnir. Þau atriði sem efst eru á baugi eru: 

1. Of margir einstaklingar sem fengið hafa heilaskaða fá ekki greiningu, íhlutun né nokkurn skilning á 

sínum vanda.  

a. Lausn: Treysta þarf verkferla í bráðaúrræðum til að tryggja að einstaklingar með væga 

heilaskaða fái þverfaglega greiningu á sínu ástandi og viðeigandi íhlutun. 

2. Aðgengi að heildrænu meðferðarúrræði fyrir fólk með varanlegar afleiðingar heilaskaða er of lítið 

miðað við þörf.  

a. Lausn: Endurvekja þarf stuðning við heilaskaðateymi Reykjalundar svo það geti tekið við fleiri 

sjúklingum á ári. 

3. Aðgengi að virkniúrræðum fyrir fólk með væga til miðlungs skerðingu á vitrænni færi er lítið. 

a. Lausn: Setja þarf á stofn Höfuðhús að fyrirmynd danska Hovedhuset 

4. Aðgengi að þjálfun á vitrænum þáttum fyrir fólk með heilaskaða er lítið utan endurhæfingastofnana 

a. Lausn: Nýta þarf sérþekkingu sem býr inn á endurhæfingastofnunum en gefa kost á meiri 

göngudeildarvinnu sem hafi þann sveigjanleika að geta metið og þjálfað fólk í sínu 

nærumhverfi líka.  

f.h. Fagráðs um heilaskaða 
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