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krever retten til å 
kunne ta førerprøven
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Soloppgang klokken 08.34.
Solnedgang klokken 16.36.
Dagen har blitt 1 time og 54
minutter lengre siden solverv.

 syv nye konserter
Ingrid Halle får æren av å åpne vårsesongen i 
Skiensjazzdraget.  side 54-55

 ● kultur

Blir han med odd til la Manga?
I går kveld var det fortsatt usikkert om Fagermo 
likevel kunne ende opp i Vålerenga.  side 37

 ● sport

avvikler  all virksomhet
De hadde solide eiere i ryggen og håpet å skape et 
nytt industrieventyr.  side 22-23

 ● nyheter
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SKIEN: Etter et anfall i 
2007 fikk Fred Arve 
Løyte (64) inndratt 
førerkortet. I 10 år har 
han kjempet for å 
kunne kjøre bil igjen. 
Ørnulf Holen
ornulf.holen@ta.no
959 14 216

Han krever nå å få tilbake retten 
til å kunne ta førerprøven, og 
han har saksøkt staten ved Hel-
se- og omsorgsdepartementet. 

Torsdag møtte han opp Ne-
dre Telemark tingrett sammen 
med sin prosessfullmektig, ad-
vokat Sigurd Klomsæt. På den 
andre siden av rettssalen satt 
advokatfullmektig Tomas 
Midttun Tobiassen fra Regje-
ringsadvokaten og Karianne 
Hauge fra Helseklage.

– Feilmedisinert
– Konsekvensen av at han (Fred 
Arve Løyte) ble feilmedisinert i 
2007 – det er det som førte ham 
hit i dag, sa advokat Sigurd 
Klomsæt i sitt innledningsfore-
drag.

Under et opphold i England i 
2007 fikk Løyte et anfall på et 
hotell, etter å ha inntatt store 
mengder cola og sjokolade. Det 
ble mistanke epilepsi, og da 
han kom hjem til Sykehuset Te-
lemark fikk han diagnosen MS.

En nevrolog, som både Klom-
sæt og Løyte mener gjorde ei 
stor feilvurdering, satte Løyte 
på en sterk epilepsimedisin. Et-
ter at han fikk et nytt anfall i 
2010 i Spania, mente en spansk 
lege at han hadde sukkersyke. 
Løyte kutta ut epilepsimedisi-
nen i 2011, og deretter ble han i 
stadig bedre form.

– N.N. (en navngitt nevrolog) 
konkluderte også med at han 
hadde kognitiv svikt og man-
glende motoriske evner – altså 
helt hinsides, sa Klomsæt.

Han vektla at Løyte ikke har 
hatt et eneste anfall siden 2010. 

Han sa videre at Løyte, som 
er tidligere A-lagsspiller og ak-
tiv idrettsleder, kjørte skade-
fritt fra 1973 til han fikk inndratt 
førerkortet i 2007.

Får full støtte av flere
Saken er tidligere prøvd for 
Oslo tingrett i 2013 og deretter 
Borgarting lagmannsrett året 
etter, men staten ble frifunnet i 
begge instanser. Lagmannsret-
ten mente at Løyte ikke oppfyl-
te helsekravene til å ta fører-
prøven, og at det ikke var 
grunnlag for dispensasjon fra 
kravene.

Fylkeslegen mente at han 
ikke oppfylte helsekravene og i 
et vedtak fra 7. juni 2017, opp-
rettholdt Helseklage Fylkesle-
gens vedtak.

Fred Arve Løyte mener at 
dette vedtaket er ugyldig, og 
han krever også erstatning for 
tapene han er påført. Han jobba 
tidligere som landpostbud, 

men er nå uførepensjonist.
Fastlegen hans ser ingen be-

tenkeligheter med at han kan 
kjøre bil, noe han sa tydelig da 
han vitnet. To venner som vit-
net, deriblant Magnus Straume, 
sa det samme. Straume hadde 
sommeren 2018 øvelseskjørt en 
tur på over 20 mil med Løyte, 
og han sa at det ikke var noe å 
bemerke om kjøringa. Straume 
og et annet vitne fortalte også 
at Løyte ikke var seg selv da han 
gikk på epilepsimedisinen, 
men at han ble seg selv igjen da 
han kutta ut medisinen. 

I tillegg har Løyte vært hos 
professor i psykologi, Roald 
Mørland ved Universitetet i 
Oslo, som er hyret inn som pri-
vat sakkyndig. I en intelligens-
test kalt VICE, fikk Løyte et re-
sultat på 111 i IQ, mens norma-
len er mellom 85 og 115.

– Min konklusjon i 2015 var at 
Løytes kognitive evner er 
innenfor normalområdet, sa 
Mørland, som vitnet på telefon.

Løyte har også en kjørelærer 
på vitnelista, og dette vitnet 
skal forklare seg fredag.

Advokatfullmektig Tomas 
Midttun Tobiassen sa at det 
man skal vurdere er om Helse-
klages vedtak fra 2017 er feil.

– Ting som kommer etter 
2017 blir ugyldig for denne sa-
ken, for vedtaket ble gjort i 

2017, sa Midttun Tobiassen.

– kognitiv svikt
Løyte ble i februar 2016 henvist 
til en test hos Kysthospitalet i 
Vestfold, hvor et tverrfaglig 
team skulle vurdere om han 
oppfylte helsekravene. 

Midttun Tobiassen vektla at 
Løyte ikke besto testen der. 

– Denne saken handler om 
trafikksikkerhet. Han (Løyte) 

har over lengre tid hatt en kog-
nitiv svikt, sa Midttun Tobias-
sen, som sa at testene på Kyst-
hospitalet viste klare holde-
punkter for nevropsykologisk 
svikt – at Løyte hadde svikt i 
komplekse oppmerksomhets-
situasjoner.

– Vedtaket (fra Helseklage) er 
gyldig. Staten mener klart at de 
spesialistuttalelsene som fore-
ligger må veie tyngst, og særlig 

de tverrfaglige uttalelsene fra 
Sykehuset i Vestfold (Kysthos-
pitalet), sa Midttun Tobiassen.

Han sa at hvis retten mener 
motsatt, så mener staten at det 
ikke er grunnlag for noe erstat-
ningskrav. I tillegg bemerket 
han at det ikke er dokumentert 
at Løyte er feilmedisinert.

– Jeg var opprørt
Fred Arve Løyte selv sa at han 
ble tatt dårlig imot på Kysthos-
pitalet, og at han derfor ga blaf-
fen da han utførte prøvene.

– Jeg var ikke konsentrert i 
det hele tatt – jeg var forbannet 
og opprørt, sa Løyte.

Han er helt overbevist om at 
han verken har MS eller epilep-
si, men diabetes 2, og fortalte at 
han har vært helt frisk siden 
han kutta ut epilepsimedisinen 
i 2011. I fjor kutta han også ut 
diabetesmedisinen, og han hol-
der sykdommen nå i sjakk med 
kostholdet.

Løytes fastlege sa også i sitt 
vitnemål at hvordan man pre-
sterer i slike tester som på Kyst-
hospitalet, kommer helt an på 
hvilken situasjon man befinner 
seg i, om man for eksempel er 
stresset.

– Jeg vektlegger mer en prak-
tisk kjøretest, enn en teoretisk 
oppmerksomhetstest, sa han.

Rettssaken avsluttes fredag. 

– Jeg skal kjempe til 
«the bitter end» for å få det førerkortet tilbake

– sTaTen kJemper imoT: Drangedølen Fred Arve Løyte (til venstre) har advokat Sigurd Klomsæt som sin prosessfullmektig. – For Løyte 
virker det som om uansett hva han kommer med, så kjemper staten imot – det har gått prestisje i saken, sa Klomsæt i rettssaken torsdag. 
Fredag skal blant annet en kjørelærer vitne, før saken avsluttes med prosedyrer. FoTo: ørnulF holen

represenTerer sTaTen: Advokatfullmektig Tomas 
Midttun Tobiassen fra Regjeringsadvokaten og Karianne Hauge fra 
Helseklage. FoTo: ørnulF holen


