
Tiden er inne!
It’s time- to end TB



1, 6 millioner mennesker 
dør av tuberkulose hvert 
år. Unge, arbeidsføre 
menn og kvinner. 
Gravide. Barn. Hvert 
eneste dødsfall er 
unødvendig. 





Utviklingsminister Astrup:
We need to take action on TB now –
doing nothing is far too costly and we 
will leave far too many behind. 



We, Heads of State and Government 
and representatives of States and 
Governments, reaffirm our 
commitment to ending the 
tuberculosis epidemic globally by 
2030,
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Finne og behandle 40 milllioner
mennesker, inkludert 3,5 mill barn og 
1,5 mill med resistent tb innen 2022 



- 30 mill skal få forebyggende behandling
- Tilstrekkelig og bærekraftig finansiering av 
behandlingsapparatet og til forskning og utvikling 



Få slutt på alle former for stigmatisering og 
diskriminering



Så raskt som mulig få på plass 
en ny trygg effektiv vaksine og 
bedre og enklere diagnostikk



Få på plass et «multisectoral accountability
framework» og en framdriftsrapport i 2020 og 
et nytt høynivåmøte i 2023



Så hva mangler?

I
- friske midler

- nasjonale målsetninger

- tidsfrister for når innovasjoner 
som bedre diagnostikk og 
vaksiner skal være på plass

- et uavhengig «accountability
framework»



• Delta i utviklingen av accountability framework (skal godkjennes 

på World Health Assembly i april i år)

• Drive politisk påvirkningsarbeid opp mot norske myndigheter 

• Fortsette mobilisering av tidligere pasienter og frivillige

• Fortsette å framheve viktigheten av en rettighetsbasert 

tilnærming og «people-centred care»

Veien videre?
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