EKSPERTOPLÆG
OM DEMENS
I LOKALAFDELINGEN
Den demensvenlige lokalafdeling skal have en grundlæggende
viden om demens. Alle lokalafdelinger tilbydes derfor viden om
demens i folderen ”Hvad er demens?”. Derudover giver Ældre
Sagen alle lokalafdelinger mulighed for at afholde et oplæg om
demens ude i lokalafdelingen. Med dette katalog vil vi inspirere
jer til, hvilke relevante fagpersoner på demensområdet, som I kan
invitere til at holde oplæg.
Arrangementet afholdes lokalt, og som lokalafdeling sørger
I selv for lokaler og forplejning. Det vil være en fordel, hvis
flere lokalafdelinger i samme kommune går sammen om
arrangementet.
I vælger en ekspert fra kataloget og laver en aftale for dagen med
oplægsholder. Ældre Sagen finansierer efterfølgende honoraret
ved, at oplægsholder afregner direkte med sekretariatet.

INTERESSERET?
Hvis I har en lokal oplægsholder, som I gerne vil bruge, kan I kontakte konsulent Jette
Abildskov og høre om mulighederne. Hun kan kontaktes på ja@aeldresagen.dk. For at
sikre et vist vidensniveau skal oplægsholder dog have kvalificeret viden om demens, og
oplægget en varighed på ca. 3 timer inkl. en pause.

TJEKLISTE OVER, HVAD DET KAN VÆRE GODT
AT HUSKE I PLANLÆGNINGEN AF OPLÆG:

Find et par stykker, som har lyst til at være med til at
planlægge arrangementet, så I er flere om det.
Vælg dato for temadagen, som giver jer tid til planlægningen.
Lav aftaler med oplægsholder/oplægsholdere – har han/hun
brug for at kunne afspille lyd, projektor, tager han/hun selv
computer med?
Vælg et centralt sted for temadagen, som er let tilgængeligt
for deltagerne og har gode parkeringsforhold. Måske skal der
laves et samarbejde med en lokal samarbejdspartner.
Book stedet, forplejning og teknisk udstyr (projektor,
mikrofoner, teleslynge, højttalere, lærred, internetforbindelse,
evt. computer). Husk at aftale, hvordan I gerne vil have, at
bordene skal stå.
Annoncer arrangementet og aftal evt. med den lokale presse
at de også deltager. Husk dato for tilmelding samt hvem, der
tager imod tilmeldingerne.
Lav evt. et opslag eller program – husk at angive deadline for
tilmelding af hensyn til planlægning og forplejning.
Tag imod tilmeldinger – på telefon eller på mail. Sørg for
at besvare tilmeldingerne. Aftal hvad I gør, hvis der er for
mange eller for få tilmeldinger. Og aftal på forhånd hvad jeres
minimumsdeltagelse er.
Bekræft det endelige deltagerantal med stedet på en aftalt
dato.
2018.08.40.143.2

Bestil relevant materiale såsom flyers, plakater, roll-ups via
sekretariatets bestillingsliste: aeldresagen.dk/betaltmateriale

ANNI OVERGAARD FREDERIKSEN
DEMENSKONSULENT
Herning
T 96 28 84 94
plcaf@herning.dk
Dækker: Jylland (Region Midt)

Anni Overgaard Frederiksen er uddannet ergoterapeut og
demenskonsulent og har undervist på SOSU uddannelser i
mere end 10 år.
Derudover har Anni en diplomuddannelse i demens samt 13 års
erfaring som demenskonsulent i Herning Kommune.
De seneste 11 år har Anni været VISO rådgiver under Social
styrelsen i den sjældne demenssygdom Huntingtons Sygdom, hvor
hun underviser og rådgiver over hele landet. Udover mange års
undervisningserfaring, har Anni gennem de sidste 13 år afholdt
talrige oplæg om demens.
Disse oplæg har bl.a. været afholdt i forbindelse med kommunens
årlige demensskole, i Hernings besøgsgruppe og Frivilligcenter til
demens, til kirkelige besøgsvenner, til demensdagene i København
under Nationalt Videnscenter for demens og til årsmødet for
Demenskoordinatorer i Danmark.
Senest har Anni været med i udviklingen af e-learning programmer
om demens til kommunens plejepersonaler.
2018.08.40.146.2

CHARLOTTE VOETMANN
DEMENS- & NEUROPÆDAGOGISK
KONSULENT, SELVSTÆNDIG,
EGET FIRMA HJERNE & SUNDHED
Tornby – Hirtshals
T 22 77 46 54
charlotte@hjerneogsundhed.dk
Dækker: Hele landet

Charlotte Voetmann har en faglig baggrund som blandt
andet sygeplejerske, sundhedsplejerske, demenskonsulent,
neuropædagogisk konsulent, seksualvejleder, familie
terapeutisk uddannelse og lektor i sundhedsfag.
De seneste otte år har hun arbejdet indenfor ældreområdet med
særligt fokus på ældres trivsel på trods af demens. Charlotte er
her meget optaget af, hvordan vi ud fra en pædagogisk vinkel i
hverdagen kan skabe positivt nærvær og samvær med mennesker
med demens og deres pårørende. Hun har i den forbindelse gode
erfaringer med non-farmakologiske metoder og har skrevet flere
artikler om sansestimulation til mennesker med demens.
Siden 2010 har Charlotte arbejdet som selvstændig demensog neuropædagogisk konsulent med undervisningsopgaver og
supervision både for ledere, ansatte, pårørende og mennesker
med demens både i kommunalt og privat regi. Derudover
arbejder Charlotte som telefonrådgiver på Demenslinien ved
Alzheimforeningen.
2018.08.40.167.1

HANNA FRÜHSTÜCK
DEMENSKONSULENT
Aarhus
T 25 36 22 27
demens@stofanet.dk
demenskonsulent.dk
Dækker: Jylland & Fyn

Hanna Früstüch blev uddannet som demenskoordinator i 1997 og
tog efterfølgende en diplomuddannelse i demens i 2010.
Hanna har en bred faglig viden og mange-årig erfaring i forhold
til at udvikle det demensvenlige samfund. Hannas erfaring er
blandt andet oparbejdet gennem arbejdet som demenskoordinator
i Aarhus Vest, derefter som leder gennem 10 år af Rådgivnings
center Demens Caféen (for yngre og nydiagnosticerede mennesker
med demens og deres pårørende).
I Alzheimerforeningen er hun afløser på Demenslinien og
har derudover undervist på uddannelsen til demensveninstruktører og uddannelsen af medarbejdere i butikker. Som
selvstændig demenskonsulent har hun også erfaring i at uddanne
medarbejdere, pårørende og frivillige.
Hanna formidler demensfaglig viden jordnært og blandet med
fortællinger om, hvordan mennesker med demens og deres
pårørende selv har oplevet det at få en få en demensdiagnose, og
hvordan de har mestret at leve et liv med demens.
2018.08.40.153.1

HELLE KROGH HANSEN
CHEFKONSULENT
København
T 20 27 96 99
hellekroghhansen@gmail.com
Dækker: Hele landet

Helle Krogh Hansen har en kandidatuddannelse i pædagogik
og derudover en socialrådgiveruddannelse. Desuden har hun
en ph.d.-grad på baggrund af forskning i ældreomsorg.
I flere årtier har ældreomsorg og -pleje været centralt i Helles
arbejde som underviser, forsker og leder, og hun har været
med til at udvikle og gennemføre en lang række kurser til fag
professionelle på demensområdet. Helle har derudover udgivet en
række bøger og artikler om socialpædagogik og demensomsorg
(se udgivelser på: hellekroghhansen.dk).
Helles oplæg handler om socialpædagogik i omsorg, pleje og
sociale tilbud for mennesker med demens. Tilgangen er ikke
forbeholdt fagprofessionelle men hjælper alle, som vil bidrage til
demensvenlige rammer og relationer. Den socialpædagogiske
tilgang bidrager med viden, forståelse og principper, som vi
kan handle ud fra, så vi kan møde andre mennesker, hvor de
er, og samtidig kan tage styringen, når det er nødvendigt. En
socialpædagogisk tilgang kan således bidrage til, at mennesker
med demens kan få et velfungerende, værdigt og meningsfuldt
hverdagsliv med mindst mulig magtanvendelse og begrænsning.
2018.08.40.154.1

HENRIK BROGAARD
PSYKOLOG, KONSULENT (INDEHAVER AF
KONSULENTVIRKSOMHED, U9VERS)
Frederiksberg, København
T 20 42 41 30
hb@u9vers.dk
Dækker: Hele landet

Henrik Brogaard har arbejdet som psykolog i 28 år. De sidste
20 år har han arbejdet inden for ældreområdet, herunder 11 år
som fuldtidsansat psykolog på et stort plejecenter for ældre.
Henrik har haft tusindvis af samtaler med plejehjemsbeboere og
deres pårørende om de mange belastninger og udfordringer, de
oplever.
Henrik har i alle årene undervist, holdt foredrag og skrevet artikler
om psykologiske perspektiver på demens. Siden 2010 har Henrik
arbejdet som selvstændig psykolog i sit enkeltmandsfirma, u9vers,
hvor han i dag superviserer, underviser og holder foredrag for
både medarbejdere, ledere, pårørende, foreninger, uddannelses
institutioner og lignende (se mere på: u9vers.dk).

2018.08.40.144.2

Temaerne for Henriks foredrag kan skrues sammen efter ønsker
og aftale. Henrik kan eksempelvis holde oplæg om de talrige
udfordringer og psykologiske reaktioner, som både den demensramte
og pårørende oplever, når demenssygdommen indfinder sig i
familielivet. Foredraget vil komme ind på de svære ting men også
på, hvordan det er muligt, trods alt, at gøre noget for at reducere
problemer, sorg og livssmerte i forbindelse med en demenssygdom.

JEANETTE PLIT ULRIKSEN
STILLING: LEKTOR CAND.CUR.
SYGEPLEJERSKE
Aarhus
T 87 55 18 66
jpu@via.dk
Dækker: Fyn og Jylland

Jeanette Plit Ulriksen underviser sundhedsprofessionelle og
pædagoger indenfor et bredt felt af emnet omsorg for borgere
med demens og deres pårørende.
Jeanette uddanner både studerende på kurser, akademiuddannelse og diplomuddannelse.
Jeanette holder gerne oplæg om de spørgsmål, som melder sig,
når der opstår mistanke om demens. Det kan være spørgsmål
såsom, hvordan man passer på sig selv, når man samtidig skal
passe på sin ægtefælle, der har fået en demenssygdom? Hvordan
man bedst kan hjælpe sin ægtefælle der har demens, hvis han/
hun skal indlægges og bliver forvirret over alle de nye omgivelser,
eller hvordan man får talt med personen med demens om at flytte
på plejehjem, hvis det bliver nødvendigt.

2018.08.40.155.1

JONAS HOLSBÆK
ERGOTERAPEUT OG SELVSTÆNDIG
KONSULENT
København
T 61 68 13 04
jonas@holsbaek.dk
Dækker: Kan dække hele landet

Jonas Holsbæk er uddannet ergoterapeut og Ms.OT.
Han har igennem 14 år arbejdet med ældre og demens indenfor
henholdsvis kommune som trænende terapeut, i regionerne på
hospital med træning og udredning af mennesker med demens
og i staten som adjunkt og lektor der underviser om ældre og
demens. Jonas arbejder nu som privat, selvstændig konsulent,
hvor han laver projekter, underviser og holder foredrag.
Jonas er specialistgodkendt ergoterapeut inden for ældreområdet,
og en af Professionshøjskolerne i Danmarks fire eksperter inden
for demens (se mere på: danskeprofessionshøjskoler.dk/demens).
Han kan undervise og holde foredrag om demens, mulighederne
for aktivitet for mennesker med demens, og hvordan det opleves at
have demens. Derudover kan Jonas fortælle om velfærdsteknologi,
træning og kommunikation i relation til demens.
Derudover kan Jonas medbringe en demenssimulator, der via
deltageres afprøvning kan give en oplevelse af hvad det betyder når
ens sanseapparat bliver ramt i forbindelse med demens.
2018.08.40.166.1

JYTTE HANSEN
DEMENSRÅDGIVER HOS ÆLDRE SAGEN
Gentofte
T 21 27 76 24
jytte.ericaparken@gmail.com
Dækker: Afhænger af offentlige
transportmuligheder

Jytte Hansen er uddannet sygeplejerske fra Ribe Amts
Sygeplejeskole i 1971, hvorefter hun arbejdede som intensiv
sygeplejerske.
Fra 1980 arbejdede Jytte i den primære sundhedssektor som
henholdsvis hjemmesygeplejerske, gruppeleder, afsnitsleder og
områdeleder. Jytte har desuden brugt flere år på plejehjem som
aftensygeplejerske og afdelingsleder.
Fra 2000 og frem til Jytte gik på pension i 2014, har hun arbejdet
som demenskonsulent/ demenskoordinator i København og Gladsaxe Kommune. Jytte har i den forbindelse haft direkte kontakt til
den demensramte familie, har undervist borgere og personale i
demensområdet og ikke mindst været med til at udvikle demensområdet.
Jytte fortæller gerne om demens på et mere overordnet niveau eller giver jer et mere specifikt indblik i terminal pleje af mennesker
med demens.

2018.08.40.165.1

METTE SØNDERGAARD
ERGOTERAPEUT, UNDERVISER,
FOREDRAGSHOLDER OG KONSULENT
Båring ved Middelfart
T 41 27 92 29
mettesoendergaard775@gmail.com
Dækker: Primært Fyn og trekantsområdet

Mette Søndergaard har 30 års erfaring med demensområdet,
hvor hun har arbejdet med, hvordan vi skaber et samvær med
glæde gennem hverdagsliv, kommunikation og aktivitet.
Mette har arbejdet indenfor gerontopsykiatri og som lærer på
Ergoterapeutskolen Odense. Derudover har hun i 23 år drevet en
selvstændig virksomhed som underviser.
Mette er desuden forfatter til bøgerne ”Demens og aktiviteter i et
livshistorisk perspektiv” samt ”Livet i leve-bomiljø”.

2018.08.40.152.1

RIKKE GREGERSEN
FORSKNINGSLEDER / DOCENT
Holstebro (arbejder også i Aarhus)
T 87 55 18 10
rigr@via.dk
Dækker: Region Midtjylland (i noget omfang
Nordfyn og i Københavnsområdet)

Rikke Gregersen er forskningsleder i forskningscentret, VIA
Aldring og Demens på VIA University College.
Her forsker Rikke bl.a. i nye praksisser, så mennesker med
demens kan opretholde et aktivt, meningsfuldt og værdigt
liv længst muligt, og arbejder med indsatser for at ruste
omsorgsgivere. Hun deltager både i nationale og internationale
projekter og forskningsnetværk.
Rikke er uddannet biolog og hjerneforsker. Tidligere var hun
leder af et Demens Videnscenter og projektleder på flere demens
projekter. Hun har i mange år forestået efteruddannelse af mange
faggrupper i demens og kursusforløb for pårørende, så de bedre
kan forstå og håndtere demens. Rikke har desuden stået for al
diplomuddannelse i demens i VIA og er næstformand i Dansk
Gerontologisk Selskab.

2018.08.40.150.2

Rikke holder gerne oplæg omkring fx. demenssygdomme, fore
byggelse og rehabilitering, personcentreret omsorg og tilpasset
kommunikation, demensvenlighed i samfundet og etiske spørgsmål
i relation til demens. Hun målretter gerne indhold efter jeres
specifikke behov.

STEEN KABEL
KONSULENT, FORFATTER OG FOREDRAGSHOLDER
(KONSULENTFIRMAET STEENKABEL)
Køge
T 23 27 62 80
ska@steenkabel.dk
Dækker: Storkøbenhavn, Sjælland og Fyn samt
i særlige tilfælde i Jylland

Steen Kabel har arbejdet på demensområdet i 25 år og har
deltaget i en lang række projekter og udviklingsarbejder
på demensområdet blandt andet sammen med
Sundhedsstyrelsen.
Steen har været tilknyttet Kallerupvej rådgivnings- og kontakt
center for demensramte og pårørende i Odense siden år 2000.
På Kallerupvej kommer mange hjemmeboende mennesker med
demens og yngre med demens i den tidlige fase samt deres
familier. Desuden har Steen skrevet en række bøger om demens.
Titlen på Steens foredrag er: ”Kan man leve et godt liv med
demens?”. Steen mener, at svaret er ja – det kan man godt. Det
kan man især, hvis man har mulighed for at have et aktivt liv og
deltage i et socialt fællesskab med andre mennesker med demens,
hvor man laver en masse fysiske og kreative ting sammen. Det
giver en højere livsglæde i hverdagen samtidig med, at det være
med til at bremse sygdommens udvikling.

2018.08.40.148.2

BENTE ØSTERGAARD CALLESEN
CAND. PHIL. I MUSIKTERAPI
Haarby
T 51 74 15 57
bcallesen62@gmail.com
Dækker: Fortrinsvis Fyn og øerne,
men kommer også gerne andre steder.

Bente Østergaard Callesen er uddannet Kandidat i musikterapi
fra Aalborg Universitet i 1988 og lærer fra UCL i 2012. Siden 2017
har hun arbejdet som musikterapeut på Herluf Trolle Plejecenter
i Odense med et særligt fokus på mennesker med demens og på,
hvordan plejepersonale kan bruge musik og sang i deres relation til
beboerne.
Hun har en bred og alsidig erfaring fra musikterapeutisk arbejde
med både børn, unge, voksne og ældre med mange forskellige
problemstillinger.
Gennem de sidste ti år har Bente siddet i redaktionen for Tidsskriftet
Dansk Musikterapi, og hun var i 1991 med til at etablere Nordisk
Tidsskrift for Musikterapi

2019.06.40.151.1

Oplæg
Bentes oplæg tager udgangspunkt i erfaringer fra plejehjemshverdagen,
og hun kommer omkring de mange forskellige måder, som musik og
sang kan få betydning for livskvaliteten og kan skabe samvær mellem
både beboere, pårørende og personale samt frivillige.
Temaerne for oplæggene kan tilrettelægges efter behov og ønsker, fx
med fokus på de frivilliges arbejde, livet i hjemmet med begyndende
demens, den sidste tid på plejehjemmet, musikalsk interaktion mellem
mennesker med og uden demens, eller andet.

HANNE METTE OCHSNER
RIDDER
PROFESSOR
Aarhus (arbejder i Aalborg)
hanne@hum.aau.dk
Dækker: Midt- og Nordjylland

Hanne Mette Ochsner Ridder er uddannet cand.phil. og ph.d.
i musikterapi fra Aalborg Universitet. Hun har mange års
erfaring som musikterapeut på plejehjem.
Derudover forsker Hanne Mette i musik og sang for mennesker
med demens – særligt i, hvordan vi skaber positivt samvær og
nærvær med musik.
Hanne Mette har skrevet omfattende om emnet og er hyppigt
inviteret som oplægsholder i Danmark samt til internationale
konferencer.

2018.08.40.147.2

HUGO JENSEN
CAND. MAG. I MUSIKTERAPI OG ORGANIST
København
T 29 72 07 72
Hugo75002@yahoo.com
Dækker: Storkøbenhavn og Sjælland,
undtagelsesvist på Fyn og i Jylland

Hugo Jensen er uddannet kandidat i musikterapi fra Aalborg
Universitet og har desuden en pædagogisk diplomuddannelse i
psykologi fra Københavns Professionshøjskole. Hugo har bred
erfaring med musikterapi for både og yngre og ældre mennesker
med demens.
Hugo er certificeret i Dementia Care Mapping (DCM) på Danmarks
Institut for Ældrepædagogik. Han har været ansat i Center for demens
på Nørrebro og på Diakonissestiftelsens hospice på Frederiksberg. Der
udover er han tilknyttet Simeon-Sankt Johannes sogn til sangeftermiddage
og demensvenlige gudstjenester, og har gennem flere år arbejdet som
supervisor og konsulent på demensområdet indenfor folkekirken.
Hugo orienterer sig bredt inden for demensområdet og har holdt foredrag
på Demensdagene i både 2017 og 2019. Med afsæt i sin baggrund i
psykologi og som mindfulness instruktør, bruger han musikken til at yde
psykosocial støtte gennem gruppemusikterapi for både yngre og ældre
mennesker med demens.

2019.06.40.153.1

Oplæg
Hugo tilbyder oplæg om musikterapi i demensomsorg og palliativ behand
ling, musikterapi som eksistentiel, åndelig eller religiøs omsorg samt oplæg
med vejledning og inspiration til at lave demensvenlige gudstjenester.

INGE KOLIND
CAND.MAG. I MUSIKTERAPI
Sælvig, Samsø
T 61 66 95 10
ingekolind@hotmail.com
Dækker: Jylland, Sjælland og Samsø

Inge Kolind er uddannet kandidat i musikterapi fra Aalborg
Universitet og har siden 2009 beskæftiget sig med musikterapi i
arbejdet med ældre demensramte.
Inge er pt. formand for Dansk Musikterapeutforening, er engageret
i Tænketanken Musik og Sundhed - og er ansat i Samsø Kommunes
demensbehandling. Hun er uddannet demensnøgleperson via
Demensrejseholdet og har flere års erfaring som privat musikterapeutkonsulent indenfor psykiatri, hjerneskade og demens.

2019.06.40.154.1

Oplæg
Inge vil holde oplæg med fokus på demensramte menneskers evne til
at synge på trods af, at de ikke længere kan føre en sammenhægende
samtale. I oplægget gives en introduktion til, hvordan musiske og
musikterapeutiske metoder og virkemidler kan avendes i kommuni
kationen med demensramte borgere. De medvirkende får viden om,
hvordan musik indvirker på mennesket – såvel fysisk og kognitivt - som
følelsesmæssigt og socialt.
Der fortælles om, hvordan netop sang og musik kan anvendes målrettet
og regulerende sammen med den demensramte - fx til at skabe ro,
kontakt, tryghed og meningsfuldt samvær. Der vil under oplægget blive
sunget sammen, og der gives endvidere musiske og kommunikative
redskaber til at anvende sang som kontaktform og ramme for samværet.

JENS ANDERSON-INGSTRUP
PH.D.-STIPENDIAT, CAND. MAG I MUSIKTERAPI
Hjørring
T 60 15 48 67
jai@hum.aau.dk
Dækker: Nordjylland men med mulighed for
andre steder

Jens Anderson-Ingstrup er uddannet musikterapeut fra
Aalborg Universitet og er efteruddannet i neurologisk
musikterapi. Han har beskæftiget sig med musikterapi og
demens både praktisk og teoretisk.
Jens er lige nu ansat i en ph.d.-stilling, hvor han forsker
i musikterapi og demens. Han har tidligere undervist på
Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN.
Jens kan bidrage med viden om demens, musik, neuropsykologi
og sanser fx med henblik på at øge forståelsen for mennesker med
demens og give handlemuligheder til omsorgspersonale.

2018.08.40.149.2

LISE HØY LAURSEN
CAND.MAG. I MUSIKTERAPI
Stenløse
T 26 23 17 51
musikterapi@lisehoeylaursen.dk
Dækker: Nord- og Midtsjælland

Lise Høy Laursen er uddannet kandidat i musikterapi fra
Aalborg Universitet og har siden 2006 beskæftiget sig med det
musikterapetiske arbejde med ældre, især demensramte.
Lise er forfatter til ”Musik i Øjeblikket”, en håndbog om musik
med ældre demensramte, samt ”Relationer på Tværs” om møder
i musikken mellem ældre demensramte og børnehavebørn. Pt. er
Lise ansat som musikterapeut på et musisk ældrecenter i Søllerød
samt undervisningskonsulent for SOSU-Sjælland og holder
sideløbende foredrag om det at bruge musik som kommunikation
og som aktivitet med demensramte.
Lise lægger i forbindelse med sit oplæg vægt på, at deltagerne
får et fagligt indblik i forskning og viden om musik og dens effekt,
samt en praktisk oplevelse af musikkens effekt på krop og sind.
Deltagerne kan forvente at gå hjem med reelle musikalske
værktøjer, der kan bruges både personligt og i samværet med
demensramte af både fagfolk, frivillige og pårørende.

2018.08.40.151.1

ÅSE HYLDGAARD
SELVSTÆNDIG MUSIKTERAPEUT
OG DEMENSKONSULENT
Hjørring
T 30 36 33 32
mail@musikdemens.dk
Dækker: Primært Jylland, men andet kan aftales.

Åse Hyldgaard er uddannet cand.mag. i musikterapi fra
Aalborg Universitet i 2011 og har lige siden beskæftiget sig
med mennesker med demens.
Åse er tidligere uddannet sygeplejerske og leder, og har stor erfaring
indenfor det kommunale ældreområde, hvor hun har arbejdet i
15 år - senest 5 år som ledende demenskoordinator og musikterapeut
i Frederikshavn Kommune.
Siden 2017 har Åse drevet virksomheden ’Musik & Demens’, hvor hun
tilbyder musikterapi til mennesker med demens samt konsulent- og
foredragsvirksomhed om demens og musikterapi.
Oplæg
Åse tilbyder at holde oplæg om alle emner, der vedrører demens,
musikterapi og sansestimulation til gavn for både demensramte
personer og deres pårørende, og til sundhedsfagligt personale,
der er beskæftiget inden for demensområdet.
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