
*Kampanjerente (gjelder til 16.5.) 1,99 %, eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr. 150.000,- over fem år. Etableringsgebyr kr 4.190,- og termingebyr kr 85,- . Total kredittkostnad kr 167.216,-. Renten er subsidiert
i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente. Gjelder finansiering gjennom ŠKODA Finans. Bilen på bildet kan avvike/avviker fra gitte låneeksempel. Månedsbeløpet er kr 2.787,- ink termin gebyr.

NORGES MEST SOLGTE STASJONSVOGN
- NÅ TIL 1,99%* RENTE!

ŠKODA Octavia var landets mest solgte stasjonsvogn i 2014, og gir deg mye bil for pengene. Men ikke bare har bilen en rekke praktiske egenskaper,
den har også suverene kjøreegenskaper og høy komfort. ŠKODA Octavia får du også som sedan, med to- eller firehjulsdrift, bensin eller diesel, samt et
bredt spekter av utstyrsvarianter. God tur!

Bestill en prøvekjøring nå på skoda.no

Skrim Bil AS SportSveien 4, 3615 KongSberg • telefon 32 76 94 40
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reAGerer: Gro Mesna Andersen har to ME-syke barn. I tre år har hun fått pleiepenger, men nå er det slutt. Hun reagerer på begrunnelsen. 
 foto: jenny ulstein 

 ◗ Myalgisk encefalopati (ME) er en 
nevrologisk sykdom med mange 
symptomer. 
 ◗ Hovedkjennetegn er rask 
trettbarhet i muskulatur og 
sentralnervesystemet etter 
minimal fysisk og psykisk 
anstrengelse, unormal lang 
restitusjonstid for gjenvinning 
av muskelstyrke og intellektuell 
kapasitet.
 ◗ Symptomer kan være 
influensalignende følelse, 
sår hals, ømme lymfeknuter, 
hodepine, synsforstyrrelser, 
leddsmerter, mage-
tarmforstyrrelser, overfølsomhet 
for sanseinntrykk som lyd og lys. 
 ◗ Sykdommen rammer svært 
ulikt, fra mildt til svært 
alvorlig (sengeliggende og 
pleietrengende).
 ◗ Per dags dato vet man ikke 
årsaken til ME, men det hersker 
ulike teorier. En av disse teoriene 
sier at ME kan ha sammenheng 
med svakheter i immunsystemet.
 ◗ Ingen vet hvor mange som har 
sykdommen i Norge. Et anslag er 
mellom 10.000 og 20.000. Det 
finnes i dag ingen behandling 
som dokumentert kan kurere 
ME.
 ◗ Norges ME-forening har 
medlemmer over hele landet 
og er organisert i 13 fylkeslag. 
Foreningen kjemper for mer 
forskning på området, bedre 
opplæring av helsepersonell, økt 
forståelse for ME, bedre tilbud 
innen utredning av ME, bedre 
tilbud innen pleie,  omsorg og 
bedre rettigheter for ME-syke.

Kilder: Me-foreningen og 
nasjonal kompetansetjeneste 

for Cfs/Me, helsedirektoratet, 
haukeland us.

 ● fAKtA  oM Me


