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Innledning
Astma er en kronisk sykdom som påvirker hverdagen til 30 millioner europeere 
og 300 millioner mennesker over hele verden. Den globale forekomsten er 
forventet å øke til 400 millioner mennesker innen 2025. Per i dag finnes det 
ingen kur mot astma og behandlingsalternativene er begrensede. Mange 
mennesker har liten kontroll over  sykdommen og lever med risikoen for 
potensielt livstruende astmaanfall. De direkte og indirekte kostnadene knyttet 
til astma er betydelige for samfunnet, og den samlede byrden i EU er beregnet 
til hele € 72 millioner.

Konsekvensene av astma kan variere mellom ulike land i Europa, men det 
er klart at en investering i forskning på astma, og omfattende endringer i 
helsesystemet, kan gi store fordeler, eksempelvis tidlig diagnose og forbedring 
av langsiktig sykdomsbekjempelse. 

30 millioner 
mennesker

 i Europa har astma

den vanligste 
kroniske sykdommen 

blant barn

de totale kostnadene i 
Europa knyttet til astma 

utgjør årlig 
17,7 milliarder euro 

hovedårsaken til 
fravær fra skole, 

øyeblikkelig hjelp 
og sykehusinnleggelser



London-Malaga-deklarasjonen 
om investering i astmaforskning
EFA-medlemmer applauderer European Asthma Research and Innovation 
Partnership (EARIP)  sin visjon om å skape en koordinert agenda for 
astmaforskning og innovasjon, som vil gjøre Europa ledende i forsøket på 
å løse denne store folkehelse- og samfunnsmessige utfordringen, og som 
fokuserer på pasienter og allmennheten slik at politikere, helsepersonale og 
bransjeaktører kan få høre deres perspektiv.     .

1 EARIP er et EU-finansiert prosjekt som har som formål å redusere astmarelaterte dødsfall i Europa 
med 25 % innen 10 år og 50 % innen 20 år. Partnerskapet, som består av 12 organisasjoner basert 
i Europa, søker i tillegg å halvere antall innleggelser på sykehus, fremskynde oppdagelsen av nye 
behandlingsmetoder og forbedre selvmedisineringen. 



Vi ønsker å fremme større investeringer i astmaforskning i 
Europa, og anerkjenner følgende nøkkelområder som de med 
høyest prioritet:

Vi er glade for utviklingen og gjennomføringen av regionale og nasjonale 
atsmaprogram og retningslinjer i visse europeiske land som har resultert i 
forbedret astmakontroll og har bidratt til: 

·	Økt livskvalitet for pasienter
·	Færre innleggelser på sykehus
·	Redusert dødelighet som følge av astma
·	Redusert sykefravær og førtidspensjonering

Vi setter stor pris på den internasjonale anerkjennelsen av behovet for:

·	Kostnadseffektive og rimelige livsviktige medisiner og teknologi
·	Styrkede helsesystemer som gir pasientrettet omsorg på alle nivåer i 

helsesektoren 

slik fremhevet i WHOs globale statusrapport fra 2014 om ikke-smittsomme 
sykdommer.

Diagnostikk. 

Utløsere og risikofaktorer for astma og eksaserbasjon, 
spesielt ved alvorlig astma.

Håndtering av astma og etterlevelse av behandling.

London-Malaga-erklæring 
om investering i astmaforskning



På bakgrunn av dette: 

¡	Oppfordrer vi EU-kommisjonen til å: 

·	Opprette et strategisk forskningsnettverk for astma, slik at offentlige og 
private midler kan kanaliseres mot prioriterte forskningsområder  

·	Investere i astmaforskning gjennom invitasjoner til forslag innenfor 
rammene av Horisont 2020-programmet hva gjelder de identifiserte 
nøkkelområdene 

·	Investere i utviklingen av nye medisiner og behandlinger gjennom 
invitasjoner til forslag innenfor rammene av Fellesinitiativet for innovativ 
medisin (Innovative Medicines Initiative)  

·	Fremme og tilrettelegge for overføring og tilpasning av europeisk praksis 
ved å utvikle nasjonale/regionale atsmaprogram i Europa

¡	Oppfordrer vi medlemmene av EU-parlamentet til å:

·	Motivere EU-kommisjonen til å støtte astmaforskning
·	Støtte EFAs, og medlemsorganisasjonenes, kampanje for å øke 

investeringene i astma i Europa
·	Bli med i EU-parlamentets interessegruppe for allergi og astma

¡	Oppfordrer vi nasjonale regjeringer til å:

·	Gjøre EFA-medlemmenes arbeid enklere og anbefale EU-kommisjonen å 
støtte astmaforskning

·	Motivere nasjonale finansieringsorganer til å øke den nasjonale 
investeringen i astma

·	Utvikle nasjonale og regionale astmaprogrammer eller retningslinjer
·	Involvere astmapasienter i diskusjoner og konsultasjoner knyttet til 

utviklingen av nasjonale strategier 

 #StopAsthma



For å delta i denne underskriftskampanjen som gjelder 
økning i midler til forskning på astma, gå til  
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

Undertegnede og deres logoer 

Lunge:
Photoshop.eps mit Pfaden
300 dpi

Schriftzug:
Illustrator.eps

100%

Association Française 
pour la Prévention 
des Allergies Fédération Française des Associations 

et Amicales de malades, Insuffisants 
ou handicapés Respiratoires


