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Introduktion
Astma er en tilstand, som påvirker dagligdagen for 30 millioner europæere 
og 300 millioner mennesker på verdensplan med en global udbredelse, 
der forventes at stige til 400 millioner mennesker på verdensplan i 2025. Til 
dato er der ingen kur, behandlingsmulighederne er begrænsede, og mange 
mennesker har meget lidt kontrol over deres tilstand og lever med risikoen 
for potentielt livstruende astmaanfald. Desuden er de direkte og indirekte 
omkostninger ved astma for samfundene betydelige, og den samlede byrde i 
EU anslås til 72 milliarder €.

Udfaldet af astma varierer fra land til land i Europa, men det er klart, at 
investering i astmaforskning og omfattende ændringer af sundhedssystemer 
kan medføre betydelige fordele, såsom at forbedre tidligere diagnose og 
langsigtet sygdomsbekæmpelse.

30 millioner 
mennesker

 i Europa har astma

Astma er den 
hyppigste kroniske 
sygdom hos børn

Astma 
koster årligt 

17,7 mia. kr.
 i Europa

Astma er den sygdom 
der oftest giver anledning 

til sygefravær i skolen, 
skadestuebesøg og indlæggelser



London-Malaga-erklæring om 
investering i astmaforskning 
EFA-medlemmer glæder sig over visionen i partnerskabet for europæisk 
astmaforskning og innovation (European Asthma Research and Innovation 
Partnership) (EARIP)  om at udvikle en koordineret dagsorden for 
astmaforskning og innovation, der vil positionere Europa som en frontløber i 
forsøget på at løse denne store sundheds- og samfundsmæssige udfordring, 
og som sætter patienter og offentligheden i fokus for at sikre, at politiske 
beslutningstagere, sundhedspersonale og aktører i branchen hører deres 
perspektiv.

1 EARIP er et EU-finansieret projekt, der har til formål at reducere astmadødsfald i Europa med 25% 
inden for ti år og med 50% inden for 20 år. Partnerskabet, der består af 12 europæisk baserede 
organisationer, sigter også mod at halvere antallet af indlæggelser, fremskynde opdagelsen af nye 
behandlinger og forbedre selvkontrol.



Som underskrivere forpligter vi os fuldt ud til at fremme større 
investeringer i astmaforskning i Europa, og vi anerkender 
følgende centrale områder som værende af højeste prioritet:

Vi glæder os over udviklingen og gennemførelsen af regionale og nationale 
astmaprogrammer og retningslinjer i nogle europæiske lande, der har resulteret 

i forbedret astmakontrol og medvirket til:

·	Forbedring af patientens livskvalitet
·	Reduktion af hospitalsindlæggelse
·	Reduktion af astmadødelighed
·	Reduktion af sygefravær og førtidspension

Vi glæder os over den internationale anerkendelse af behovet for:

·	Omkostningseffektive og økonomisk overkommelige væsentlige lægemidler 
og teknologier

·	Styrkede sundhedssystemer, der leverer patientcentreret pleje på tværs af alle 
niveauer i sundhedssystemet

som fremhævet i WHO's globale statusrapport 2014 (WHO 2014 Global Status 
Report) om ikke-smitsomme sygdomme.

Diagnostik

Udløsere og risikofaktorer for astma og forværringer navnlig 
i forbindelse med svær astma

Astmakontrol og overholdelse af behandling

London-Malaga-erklæring 
om investering i astmaforskning



På baggrund af disse præmisser: 

¡	opfordrer vi Europa-Kommissionen til: 

·	at etablere en strategisk forskningsramme for astma, så offentlige og 
private ressourcer kan rettes mod prioriterede forskningsområder

·	at investere i astmaforskning igennem specifikke opfordringer til forslag 
inden for rammerne af Horisont 2020-programmet for at tage fat på de 
identificerede nøgleområder

·	at investere i udviklingen af nye lægemidler og behandlinger igennem 
specifikke opfordringer til forslag inden for rammerne af initiativet om 
innovative lægemidler

·	at fremme og lette overførsel og tilpasning af bedste europæiske praksis i 
udviklingen af nationale/regionale astmaprogrammer i Europa

¡	opfordrer vi medlemmerne i Europa-Parlamentet til:

·	at tilskynde Europa- Kommissionen til at støtte astmaforskning
·	at støtte EFA's og dets medlemmers kampagne for at øge investeringerne i 

astma i Europa
·	at deltage i Europa-Parlamentets interessegruppe om allergi og  

¡	astma o opfordrer vi de nationale regeringer til:

·	at fremme EFA-medlemmers handling og advokere for støtte til 
astmaforskning over for Europa-Kommissionen 

·	at motivere nationale finansieringsorganer til at øge de nationale 
investeringer i astma

·	at udvikle nationale og regionale astmaprogrammer eller -retningslinjer
·	at inddrage astmapatienter i diskussioner og konsultationer i forbindelse 

med udvikling af de nationale strategier

 #StopAsthma



Hvis du vil være med til at støtte øget fokus på forskning i astma, besøg
www.efanet.org/malaga-london-declaration 

 #StopAsthma

EFA - European Federation of Allergy 
and Airways Diseases Patients' Associations

35 Rue du Congrès - 1000 Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0)2 227 2712

www.efanet.org
E-mail: info@efanet.org

 @EFA_Patients
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