
GRUPPVERKSAMHET VID PSYKOSPOLIKLINKEN
Grupp Metoder / förverkligande Tidpunkt

SCIT
I gruppform tränas bl.a. social interaktion samt hur man kan tolka sina 
egna observationer. Gruppen träffas 20-24 gånger och är sluten. 5-8 
deltagare.

Hösten 2015                   
Våren 2016

Onsdagsgruppen Psykoedukativ grupp för deltagare med schizofreni och andra 
psykossjukdomar. Gruppen är sluten och träffas tio gånger. 5-8 deltagare. Onsdagar kl. 13-14

Sömnskola

Information kring sömnens fysiologi, sömnstörningar samt hur man kan 
förbättra sin sömn. För personer med insomningsproblem, fragmenterad 
sömn och / eller för tidigt uppvaknande. Gruppen är sluten och träffas fyra 
gånger. 5-8 deltagare.

Förverkligas vid 
tillräckligt antal 
deltagare

Data Cafè 
Deltagarna får praktisk hjälp kring att använda datorn enligt individuellt 
behov. Öppen, tvåspråkig grupp. 

Torsdagar, en gång 
per månad                   

Basal 
kroppskännedom

Deltagarna får genom olika övningar i grupp lära känna sin kropp bättre. 
Sluten grupp. Anmälan via ansvarsskötaren till grupphandledaren.       

Förverkligas när det 
finns behov av grupp. 

Sköt om dina 
fötter                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Information kring fotvård, skor och strumpor ( fotvårdare)  Fotgymnastik 
och kroppskännedom (fysioterapeut) Tre träffar totalt. 

Förverkligas när det 
finns behov av grupp. 

Bra mat, bättre 
humör

En näringslärakurs baserad på Mielekäs päivä-principer och upplägg. 
Matlagning tränas i grupp. Genomgång av teori kring olika teman rörande 
matlagning och ätande. Sluten grupp. Max. sex deltagare.

Ny grupp startar 
vintern 2016

Musikgrupp 
(Comodo)

Vi strävar till att erbjuda positiva känsloupplevelser genom musiken och till 
att hitta metoder att på ett tryggt sätt närma sig sin egen ångest. Öppen 
grupp.

Förverkligas vid 
tillräckligt antal 
deltagare

Kundrådet För dig som vill komma och påverka psykospoliklinikens service. Öppen 
grupp. Ingen anmälan. tisdagar



Hur mår du? 
Grupp för dig som 
insjuknat i 
psykossjukdom 
samt dina 
anhöriga

Psykoedukativ grupp för deltagare med psykossjukdomar samt deras 
anhöriga. Förutom den psykoedukativa delen får man i gruppen 
information om verksamheten på psykiatriska enheten, sociala förmåner, 
psykofarmaka, information om Vasanejdens socialpsykiatriska förening 
samt anhörigföreningarna. Gruppen hålls i samarbete med 
anhörigföreningen FinFami. Gruppen är sluten. 5-10 deltagare.

Tisdagskvällar
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