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CAMP 4. november 2015 

 

PRAKTISK INFO 

TID:   Onsdag 4. november 2015, kl. 10.00-16.00 

STED:  Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, lokale Salen, 2300 København S 

 

OPLÆGSHOLDERE:  Kit Green, psykolog med speciale i kognitiv adfærdsterapi  

Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge, Forskningscenter for Forebyggelse og 

Sundhed, Region Hovedstaden. 

 

PROGRAM 

10.00-10.10 Velkomst ved Lungeforeningen og Røgfrit København 2025 

10.10-10.15 Dagens program 
 

10.15-10.40 Præsentation af Lungeforeningen, væresteder og rygestoprådgivere 
fra Københavns Kommunes Forebyggelsescentre 
 

10.40-11.00 Pusterum 1 (oplæg ved Kit Green og Charlotta Pisinger) 
 

 Myter og viden 
 Rygestopmedicin og psykofarmaka 

 
11.00-12.00 Workshop (alle deltagere ved hvert bord) 

 
 Rundt om bordet – Hvordan ser det ud i dag hos os? 
 Præsentation fra hvert bord – Hvad har vi talt om? 

 
12.00-12.45 Frokost 

 
 

12.45-13.15 Pusterum 2 (oplæg ved Kit Green og Charlotta Pisinger) 
 

 Motivation og modstand 
 Afhængighed og trang 
 Rygestopforløb 
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13.15-14.15 Workshop (alle deltagere ved hvert bord) 
 

 Rundt om bordet – Hvor vil vi gerne hen, og hvad skal vi være 
opmærksomme på? 

 Præsentation fra hvert bord – Hvad har vi talt om? 
  

14.15-14.30 Kaffepause 
 

14.30-15.00 Pusterum 3 (oplæg ved Kit Green og Charlotta Pisinger) 
 

 Hvordan får vi flere med til rygestop? 
 Og hvordan kan vi blive bedre til at støtte dem, som gerne vil 

stoppe med at ryge? 
 

15.00-15.45 Workshop (alle deltagere ved hvert bord) 
 

 Rundt om bordet – Hvad beslutter vi at arbejde med? 
 Præsentation fra hvert bord - Hvad har vi talt om? 

 
15.45-16.00 Opsummering og tak for i dag 

 

 

Tilmelding 

Tilmeld dig CAMPEN senest 23. oktober 2015 ved at sende en mail til cl@lunge.dk eller ringe på tlf. 38 76 

00 34 og opgiv navn og stilling/baggrund på deltagere. Hvert værested kan deltage med to personer fra 

personalegruppen og to brugere.  

Kontakt 

For mere information, kontakt Charlotte Larsen, projektleder i Lungeforeningen, på cl@lunge.dk eller tlf. 38 

76 00 34.  

 
 
 
Om CAMPEN 
CAMPEN er en del af Lungeforeningens projekt ”Få hjælp til rygestop”, som er støttet Sundhedsstyrelsen. 

Lungeforeningen samarbejder med Københavns Kommune - herunder Røgfrit København, Social- og 

Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kræftens Bekæmpelse om projektet.  
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