
 

GBF er fradragsberettigede jf. Ligningslovens §8A. Oplys dit CVR nummer 
(el. CPR nummer) på gbf@gbf.dk eller i overførselstekst, så indberetter vi din 

donation til skat.  

 

Hvad er børnegigt? 

Mange forbinder ordet gigt med gamle mennesker, Men alle kan få gigt: Børn og unge, 

mænd og kvinder i alle aldre. Der findes nemlig mere end 200 forskellige gigtdiagnoser. 

 

Børnegigt er en kronisk betændelsestilstand – en autoimmun sygdom - i et eller flere af 

kroppens led. Hvert eneste år får op til 120 børn stillet diagnosen børnegigt og mere end 

1.200 børn i Danmark lever med diagnosen.  

 

Der findes flere typer af børnegigt, der påvirker kroppens led forskelligt og udløser forskellige 

symptomer, men fælles er at børnene oplever smerter, hævelse, varme og nedsat 

bevægelighed i kroppens led. Sygdommen varierer meget fra barn til barn og fra dag til dag, 

hvilket gør det svært for børn og forældre at planlægge en normal hverdag. Børnegigt bliver 

dermed et praktisk handicap for mange børn der gør, at de ikke kan leve som andre børn. 

 

Hvem er Gigtramte Børns Forældreforening? 

 

Gigtramte Børns Forældreforening (GBF) er en frivillig forening, der fungerer som en 

støttende organisation og et netværk til familier, der har fået konstateret børnegigt hos ét 

eller flere børn. 

  

 De problemer man oplever, som andre kan have svært ved at forholde sig til med samme 

indføling og forståelse - ikke ved professionel viden og indsigt, men i kraft af fælles 

erfaringer, kan GBF hjælpe med, bl.a. gennem foreningens kontaktfamilieordning, 

familiedage, kurser og medlemsforum på Facebook. 

 

Støt Gigtramte Børns Forældreforening med en donation 

 
Hvis GBF fortsat skal udbyde introduktionskurser for nye familier og Årlige Familiekurser, 

har vi brug for din hjælp. Med din støtte kan vi holde deltagerbetalingen på et niveau, så alle 

medlemmer har økonomisk mulighed for at deltage på kurserne og holde sig opdaterede på 

den nyeste viden, men også have mulighed for at være sammen med andre familier der 

oplever de samme udfordringer og problemstillinger i hverdagen. 
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