
Projektbeskrivelse Psykomotorisk Nødhjælp 

  

Hvorfor 
Samfundet er lukket ned på grund af corona epidemien og mange mennesker har begrænset 
adgang til deres sædvanlige muligheder for terapi og behandling. Desuden er mange afskåret fra 
kontakt med andre mennesker, hvilket kan være belastende for nervesystemet og den 
psykofysiske trivsel. Der findes også grupper af mennesker, der er ramt af situationen på anden vis 
og kunne have gavn af terapeutisk hjælp. 
  
Psykomotoriske terapeuter er også økonomisk ramt af corona epidemien. Mange dækkes ikke af 
regeringens hjælpepakker, andre har svært ved at finde arbejde. 
  

  

Hvordan 
Tilbyde online psykomotorisk terapi med mulighed for 50% nedsættelse i pris, så mennesker, der 
har få midler, kan være med. Dette enten af 30 eller 60 minutters varighed. 
  
Tilbuddet formidles via en hjemmeside med mulighed for booking. Der vil være en PR strategi 
samt brug af facebook og andre sociale medier til at udbrede kendskabet til projektet. 
  

Hvad 
Psykomotorisk Nødhjælp er en sammenslutning af psykomotoriske terapeuter under en fælles 
platform, der bruger et fælles online bookingsystem og har fælles medieplatform og hjemmeside. 
  
Terapeuterne har færdiggjort en uddannelse som psykomotorisk terapeut eller 
afspændingspædagog, og har  forskellige specialer og grader af erfaring.  
Projektet er en mulighed for læring og faglig udvikling gennem samarbejde og samskabelse 
omkring platformen. 
Der lægges op til mulighed for indbyrdes sparring, og der vil være mulighed for online kollegial 
supervision. 
  
Psykomotorisk Nødhjælp organiserer sig ud fra princippet om en flad struktur, hvor forskellige roller 
og opgaver kan gå på skift alt efter motivation og ressourcer.  
  
Som udgangspunkt kan der være et maksimum på omkring ti aktive terapeuter repræsenteret på 
hjemmesiden ad gangen. Dette for at sikre overskuelighed for brugeren. Dog vil der være en vis 
fleksibilitet omkring dette antal, da det vigtigste er, at der er plads til de terapeuter der har lyst til at 
være med. Nogle vil måske kun have mulighed for at bidrage med få timer og for at fylde 
kalenderen, kan det hænde, vi må være flere aktive terapeuter. 
  
Som terapeut forpligter man sig til at gennemføre de forløb, man har opstartet, men man kan til 
enhver tid melde sig inaktiv på hjemmesiden eller helt forlade platformen. 
  

Økonomien 
Hver terapeut modtager 97% af indtjeningen selv, 3% går som betaling til booking systemet. 
Terapeuterne betaler 50 kroner når de kommer med i projektet til dækning af udgifter med 
hjemmeside.  
Prisen er 150/300 kr. for 30 minutters terapi og 300/600 kr. for 60 minutter.  
Der tilbydes en gratis forsamtale på 10 minutter. 



 

 


