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Verkefni fyrir Heilaheill



VERKEFNIÐ:  
Tökum til 
máls um 
málstol

• Ætlun HEILAHEILLA, er vinnur að velferðar- og 
hagsmunamálum þeirra sem fengið hafa slag 
(heilablóðfall), er að setja á fót samtalshópa og 
fræðslunámskeið fyrir fólk sem fengið hefur 
málstol eftir slag og aðstandendur þeirra. 

• Hóparnir verða leiddir af talmeinafræðingum í 
húsakynnum Heilaheilla.



Samtalshópur 1x í viku, (1-)1,5 klst í senn
Alls 20 skipti

• Hæfilegur fjöldi 8-12 manns.

• Leiddur af talmeinafræðingi og/eða sérhæfðum aðstoðarmanni.

• Markmið þessa hóps er að gefa þátttakendum tækifæri á að taka þátt í 
verkefnum sem þeir hafa ekki geta sinnt eftir slagið (s.s. lesa og ræða 
bækur, tjá sig í gegnum ljósmyndir eða myndlist, ræða og rýna 
kvikmyndir og leikrit, og fleira slíkt). 

• Áhersla er á málnotkun sem nýtist einstaklingnum í hans daglegu lífi. 
Verkefni eru aðlöguð að málfærni þeirra einstaklinga sem taka þátt.



Aðstandendanámskeið, fræðsla og kennsla í 
samskiptastuðningi, samtals 6 klst.

• Hæfilegur fjöldi 8 manns. 

• Markmið námskeiðs er annars vegar fræðsla um málstol, afleiðingar 
og viðbrögð, og hins vegar kennsla og þjálfun í aðferðum til að laða 
fram betri tjáningu, auka gæði samskipta og bæta tengsl. 

• Námskeið er hugsað fyrir aðstandendur fólks sem fengið hefur 
málstol, t.d. maka, börn og/eða systkini. Byggt verður á viðurkenndum 
erlendum þjálfunarprógrömmum s.s. Supporting Partners of People 
with Aphasia.



Kostnaðaráætlun 
samtalshópur

Undirbúningur (með aðkomu fagaðila) 40 15,000 600,000 

Kostn. v/talmeinafræðinga (verktaka) 20 23,000 460,000 

Efniskostnaður 70,000 

Salarleiga og veitingar 30,000 

Kostnaður við skráningu + auglýsingar 25,000 

1,185,000 



Kostnaðaráætlun 
Stuðningshópur

Undirbúningur (með aðkomu fagaðila) 40 15,000 600,000 

Kostn. v/talmeinafræðinga (verktaka) 6 23,000 138,000 

Efniskostnaður 100,000 

Salarleiga og veitingar 30,000 

Kostnaður við skráningu + auglýsingar 20,000 

888,000 



SAMTALS

Stuðningsnámskeið 

samtals 1,185,000

Þjálfunarnámskeið 

samtals 888,000

Samtals 2,073,000

Styrkur 1,800,000

Mismunur 273,000



Hverjir?

Þórunn Hanna Halldórsdóttir, talmfr Sjálfsbjargarheimilinu

Auður Ævarsdóttir, talmfr Landspítala

Ester Sighvatsdóttir, talmfr Landspítala

Helga Thors, talmfr Landspítala og Talsetrinu

Ragnhildur Gunnarsdóttir. talmfr Landspítala

Edda Rún Ólafsdóttir. talmfr Landspítala

Anna Berglind Svansdóttir, talmfr Talþjálfun Suðurlands

Gyða Elín Bergs, Talmfr Talþjálfun Reykjavíkur



Hvar? 
Hvenær? 
Hvernig?

Í húsnæði Heilaheilla í Sigtúni, á 
laugardagsmorgnum kl.11:00

Alla laugardaga nema þegar Heilaheill 
er með sína mánaðarlegu fundi

Þema í hverjum tíma, s.s. kvikmyndir, 
myndlist, ferðalög og fleira. Einnig 
fræðsla um málstol og ýmsu því tengt.


