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TOTALT UENIGE: Prosessfullmektig for Fred Arve Løyte, advokat Sigurd Klomsæt (til venstre) og prosessfullmektig for staten, advokatfullmektig Tomas Midttun Tobiassen var
foto: ørnulf holen
alt annet enn enige. Rettssaken ble avslutta fredag og dommen vil være klar innen 14 dager. 

– En praktisk kjøretest
fanger ikke opp alt, sa nevropsykolog i retten

tet. Han hadde også et anfall i
SKIEN: Fred Arve
2010, men har ikke hatt noen
Løyte (64) fungerer
anfall siden, og han krever å få
godt kognitivt og
tilbake retten til å ta førerprøven. Derfor har han saksøkt stamotorisk, ifølge en
ved Helse- og omsorgsdeprofessor i psykologi. ten
partementet.
Og han får full støtte
av fastlegen sin og en – Stor risiko
kjørelærer. Så hvorfor Løyte fikk etter anfallet diagnosene epilepsi og MS, og senere
får han ikke kjøre bil? diabetes. Han er overbevist om
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Tingrettsdommer Øyvind Haugen rettet spørsmålet til nevropsykolog Hans Johansen i Nedre Telemark tingrett fredag.
– Ja, det stemmer også med
mitt inntrykk, at han (Fred Arve
Løyte) er en intelligent, oppegående, verbalt sterk og hyggelig fyr, men det utelukker ikke
at han kan ha kognitive vansker, svarte Hans Johansen.
Fred Arve Løyte (64) fra
Drangedal hadde et anfall i
2007, og ble da fratatt førerkor-

at diagnosene på MS og epilepsi
var feil, og at det han fikk i 2007
var et sukkersjokk.
Nevropsykolog Hans Johansen jobber på Kysthospitalet i
Vestfold, hvor de gjennomfører
tester for å se om personer oppfyller helsekravene for å ta førerprøven. Og han var en av
fagpersonene som gjennomførte tester med Løyte på Kysthospitalet i februar 2016.
Johansen sa at bilkjøring er
en særdeles kompleks aktivitet
som innebærer en stor risiko for
å skade seg selv eller andre, og
at en praktisk kjøretest ikke
fanger opp.

Johansen sa at Løyte ikke
presterte godt da han ble testet
over to dager på Kysthospitalet.
– En frisk, normal 80-åring vil
klare den på tre minutter med
tre feil, mens Løyte brukte 10
minutter og hadde 10 feil, sa Johansen om en bestemt test.
Han sa at de konkluderte
med at Løyte hadde betydelige
vansker med kompleks oppmerksomhet.
Løyte sa i retten torsdag at
han følte at han ble dårlig tatt
imot på Kysthospitalet. Og under Johansens forklaring fredag, sa Løyte at han hadde blitt
fortalt at han aldri kom til å få
tilbake førerkortet – noe Johansen nektet for å ha sagt.
Kjørelærer Bjørn Skaane fra
Wright trafikkskole i Kragerø
har kjørt flere turer med Løyte,
og han mener at Løyte tilfredsstiller kravene for å kunne ta
førerkort klasse B – noe han
også sa i vitneboksen.
Lege Nils Moe, som nå er
pensjonist, var seniorrådgiver i
Helseklage fra 2016 til han ble

pensjonist. Han var med på å
behandle saken til Løyte, hvor
de i 2017 opprettholdt Fylkeslegens vedtak om at Løyte ikke
oppfylte helsekravene.
Moe sa at de vektla uttalelser
fra spesialister, framfor uttalelser fra kjørelærere og fastleger.

– Dette er en trist sak
– Jeg synes dette er en trist sak
og jeg har meget sympati for
Løyte, men vårt fokus er trafikksikkerhet, sa Moe.
Løytes
prosessfullmektig,
advokat Sigurd Klomsæt, sa at
denne saken er på linje med
Nav-skandalen og at den er et
angrep på menneskerettighetene.
Han viste til at det ikke er dokumentert at diagnosene Løyte
har fått er riktige, og at det nå
nettopp er disse diagnosene
som stanser ham.
– Vi har heller ikke sett et
eneste papir på det som er gjort
på Kysthospitalet – ingenting er
dokumentert, sa Klomsæt.
Han viste til at professor Ro-

ald Bjørklund (som TA kom i
skade for å gi feil etternavn i papirutgaven fredag), har gjennomført en test som viser at
Løyte fungerer godt kognitivt
og motorisk.
Klomsæt sa også at retten er i
sin fulle rett til å omgjøre Helseklages vedtak, siden det er foretatt en feil lovanvendelse.
Advokatfullmektig
Tomas
Midttun Tobiassen fra Regjeringsadvokaten, sa i sin prosedyre at staten må frifinnes i
denne saken.
– Denne saken er egentlig
svært godt undersøkt, sa Midttun Tobiassen, som sa at retten
må vektlegge spesialistuttalelsene.
Midttun Tobiassen advarte
også retten mot å overprøve
vedtakene som er gjort i denne
saken, og sa at det ville være å
sette hele regelverket til side.
– Men han (Løyte) kan gjennomføre en ny test, og hvis resultatene skulle forbedre seg
veldig, så vil han selvfølgelig få
tilbake førerkortet, sa han.

