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Inledning
Astma är en sjukdom som påverkar vardagen för 30 miljoner européer och 
300 miljoner människor globalt, med en global förekomst som beräknas 
öka till 400 miljoner människor år 2025. Det finns idag inget botemedel, 
behandlingsalternativen är begränsade och människor har mycket lite 
kontroll över sin sjukdom och lever med risken för potentiellt livshotande 
astmaattacker. Dessutom är samhällets direkta och indirekta kostnader för 
astma stora och den totala bördan inom EU beräknas till 72 miljarder euro.

Resultaten av astmabehandling kan variera mellan olika länder i Europa, men 
det står klart att en investering i forskning kring astma och kring omfattande 
systemförändringar inom sjukvården kan ge stora fördelar och t.ex. förbättra 
tidiga diagnoser och långsiktig kontroll av sjukdomen.

30 miljoner 
människor lever med 

astma i Europa

Astma är den 
vanligaste kroniska 

sjukdomen hos barn

Den totala kostnaden 
för astma i Europa är 

17.7 miljarder € per år

Astma är den vanligaste 
orsaken till skolfrånvaro, 

akutbesök 
och sjukhusinläggningar



London–Málaga-deklarationen om 
investering i astmaforskning 
EFA:s medlemmar välkomnar visionen från European Asthma Research 
and Innovation Partnership (EARIP)  om att skapa en koordinerad agenda 
för astmaforskning och innovation som kommer att göra Europa ledande 
inom bemötandet av denna stora hälso- och samhällsfråga, och som lägger 
fokus på patienter och allmänheten så att politiker, sjukvårdspersonal och 
branschaktörer får ta del av deras perspektiv.

1 EARIP är ett EU-finansierat projekt som syftar till att minska dödsfallen i astma i Europa med 25 
procent inom 10 år och 50 procent inom 20 år. Partnerskapet, som består av 12 Europabaserade 
organisationer, strävar även efter att halvera antalet sjukhusinläggningar, snabba på upptäckten av 
nya behandlingsmetoder och förbättra självmedicineringen..



I egenskap av undertecknare åtar vi oss att helt och fullt främja 
större investeringar i astmaforskning i Europa, och vi anser att 
följande nyckelområden bör ha högst prioritet:

Vi välkomnar utvecklingen och genomförandet av regionala och nationella 
astmaprogram och riktlinjer i vissa europeiska länder som har resulterat i 
förbättrad astmakontroll och bidragit till

·	förbättrad livskvalitet för patienter
·	minskad sjukhusinläggning
·	minskad dödlighet i astma
·	minskad sjukfrånvaro och sjukpension.

Vi välkomnar det internationella erkännandet av behovet av

·	kostnadseffektiva och prisvänliga grundläggande mediciner och tekniker
·	förstärkta sjukvårdssystem som ger omvårdnad med patienten i fokus inom 

alla nivåer av systemet såsom lyfts fram i WHO:s globala statusrapport 2014 
om icke-överförbara sjukdomar.

Diagnostik

Utlösare och riskfaktorer för astma och exacerbation, 
i synnerhet vid svår astma

Hantering av astma och behandlingsefterlevnad
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Mot bakgrund av detta: 

¡	Vi uppmanar EU-kommissionen att 

·	inrätta ett strategiskt forskningsnätverk för astma, så att allmänna och 
privata medel kan fokuseras på prioriterade forskningsområden

·	investera i astmaforskning genom särskilda inbjudningar att lämna 
projektidéer inom ramen för Horisont 2020-programmet för att bemöta de 
nyckelområden som identifierats

·	investera i utveckling av nya mediciner och behandlingar genom specifika 
inbjudningar att lämna projektidéer inom ramen för det gemensamma 
teknikinitiativet för innovativa läkemedel

·	främja och underlätta överföring och anpassning av europeisk god praxis 
vid utveckling av nationella/regionala astmaprogram i Europa.

¡	Vi uppmanar Europaparlamentets ledamöter att  

·	uppmuntra EU-kommissionen att stödja astmaforskning
·	stödja EFA:s och dess medlemmars kampanj för att öka investeringarna i 

astma    i Europa 
·	gå med i EU-parlamentets intressegrupp för allergi och astma.

¡	Vi uppmanar nationella myndigheter att 

·	underlätta EFA-medlemmarnas arbete och rekommendera EU-
kommissionen att stödja astmaforskning

·	motivera nationella finansieringsorgan att öka de nationella 
investeringarna i      astma

·	utveckla nationella och regionala astmaprogram eller riktlinjer
·	involvera astmapatienter i diskussioner och samråd relaterade till 

utvecklingen av nationella strategier.

 #StopAsthma



För att underteckna detta upprop om ökad astmaforskning, besök 
www.efanet.org/malaga-london-declaration 

 #StopAsthma
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