
Markmið þjónustunnar er að efla virkni og þátt 
töku einstaklingsins í samfélaginu, efla og viðhalda 
færni og fyrirbyggja félagslega einangrun. Með 
mark vissum stuðningi er stuðlað að fækkun 
sjúkra hús innlagna og notendum/einstaklingum 
tryggt aðgengi að nauðsynlegri þjónustu og fylgt 
eftir að loknu þjónustuúrræði.

Nálgun GeðheilsuEftirfylgdar hefur gefið góða 
raun fyrir einstaklinga með geðraskanir. Unnið 
er með þær hindranir sem upp hafa komið 
vegna veikindanna og fólki fylgt eftir eins lengi 
og þörf krefur. Markmiðið er að ná bata, litið er 
á veikindin sem tímabundin og að hægt sé að ná 
tökum á þeim. 

Hægt er að hafa samband í síma, heimsækja 
stöðina og/eða senda beiðni. Upplýsingar um 
nýliða    kynn ingar Hugarafls má finna á heima síðu 
og í síma 414 1550.

Hvað þýðir 

Hugarafl fyrir mig?

Frelsi, bati, valdefling
Hugarafl

Borgartúni 22, 105 Reykjavík
Sími: 414 1550  

Heimasíða: www.hugarafl.is 
Netfang: hugarafl@hugarafl.is 
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Hugarafl

Hugarafl var stofnað 5. júní 2003 af einstaklingum 
með víðtæka þekkingu á geðheilbrigðiskerfinu. Þau 
höfðu öll háar en jafnframt  raunhæfar hugsjónir 
um hvernig hægt væri að bæta það. Hugarafl er 
starfrækt fyrir alla þá sem hafa upplifað geðræn áföll/
veikindi og aðstandendur þeirra. Þar er einstaklingi, 
þ.e. notanda, veittur stuðningur við að ná bata og 
stjórn á eigin lífi. Sérstaða Hugarafls er persónuleg 
nálgun og samvinna fagfólks og notenda. Starfað 
er á jafningjagrunni og teknar eru sameiginlegar 
ákvarðanir um starfsemina. Notendur í Hugarafli 
móta eigin endurhæfingu/bataferli og veita hver 
öðrum stuðning.  Kjarni starfseminnar er þekking, 
reynsla, verkefni og hugsjónabarátta. 

Valdefling og batamódel eru markvisst notuð sem 
hugmyndafræði og aðferð til að efla starfið og 
einstak linginn. Unnið er m.a. að forvörnum, upp
byggingu í bataferli og starfsendurhæfingu sem 
notendur og fagfólk vinna að í sameiningu.

Markmið Hugarafls eru: 

•	 Hafa áhrif á íslenskt geðheilbrigðiskerfi 

•	 Minnka fordóma

•	 Efla þekkingu á bata og bataferli 

•	 Auka mannréttindi fólks með geðraskanir og 
bæta þjónustu þeirra

•	 Efla samstarf notenda og fagfólks 

•	 Vera sýnileg í samfélaginu

Starfsemin:

Verkefnin sem Hugarafl vinnur að eru fjölmörg  
og má þar nefna: 

•	 Geðfræðsla

•	 Skjólhús

•	 Samherjastuðningur

•	 Kynningar á geðdeildum 

•	 Fræðsla

•	 Ýmis hópavinna

•	 Aðstandendafundir

•	 Hópur fyrir ungt fólk með geðraskanir

Starfið fer að mestu leyti fram á opnunartíma 
sem er  8:3016:00.  Á heimasíðu Hugarafls, www.
hugarafl.is, má finna fasta liði á stundarskrá. 
Tvisvar í viku eru haldnir stórir fundir þar sem farið 
er yfir verkefni vikunnar og starfið í heild. Þar eru 
ákvarðanir teknar á jafningjagrunni, notenda og 
fagaðila. Fundirnir endurspegla hugmyndafræði 
Hugarafls, þ.e jafningjagrundvöllur, valdefling og 
bataferli.

Geðheilsa-Eftirfylgd

Samhliða Hugarafli er starfrækt Geðheilsa
Eftirfylgd þar sem teymi fagfólks og notenda 
sinnir batahvetjandi stuðningi við einstaklinga og 
fjölskyldur. GeðheilsaEftirfylgd starfar samkvæmt 
sömu hugmyndafræði og Hugarafl, þ.e. valdeflingu 
og batamódeli. Lögð er áhersla á að greina hvað 
virkar í bataferlinu og unnið er út frá forsendum 
hvers og eins ásamt því að byggja upp tengslanet 
sem styður við notandann. 

Þjónustan er meðal annars fólgin í:

•	 Fræðslu

•	 Viðtölum

•	 Fjölskyldufundum 

•	 Vitjunum, t.d. á vinnustað eða í skóla 

•	 Hópastarfi

•	 Endurhæfingu 

•	 Eftirfylgd

Bati á sér stað þegar fólk getur búið við 
lífsgæði hvort sem geðræn veikindi eru 

til staðar eða ekki


