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En ny sag om misinformation fra en minister har nu været oppe og vende i medierne. Denne
gang er det Mette Frederiksen, der skal i samråd om resultaterne fra det store TTA (Tilbage
Til Arbejde) projekt, som blev gennemført af NFA (Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø) og offentliggjort i 2012. Det er Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører
Christian Juhl, der føler sig misinformeret, taler om ”noget videnskabeligt svineri” og kalder
forløbet ”helt vanvittigt”.
Hele denne sag er en historie om en forudsigelig skandale, og Mette Frederiksen er langt fra
den største skurk i forløbet. Det er en historie om, hvordan forskning med uønskede
resultater er blevet stuvet til side og glemt, samtidigt med at resultaterne fra ”verdens største
projekt om arbejdsfastholdelse” er blevet ændret fra ”nul effekt” til ”positiv effekt”.
Hele forløbet startede i 2008 med Claus Hjort Frederiksens indsats mod det danske
sygefravær, som var baseret på to misforståelser. Den ene var, at det danske fravær skulle
være specielt højt, og den anden at man kan reducere sygefraværet og øge chancen for
tilbagevenden til arbejdet gennem en helhedsorienteret sammenhængende indsats i
kommunerne. Den bagvedliggende filosofi var, at det er farligt at være sygemeldt, og at det
derfor gælder om at få de syge tilbage i arbejdet så hurtigt som muligt. Derved skulle
mulighederne øges for, at de bliver raske igen.
Det problematiske var, at man ikke havde belæg for, at det faktisk var rigtigt. Det var et stort
problem, idet man i forlængelse af trepartsaftalen på området satte en kæmpemæssig indsats
i gang uden at vide, om den ville virke.
Man påbegyndte derfor en lang række projekter, som havde som formål at få de syge tilbage i
arbejde og reducere sygefraværet. Det første projekt var Rask I Job, som AKF stod for.
Forebyggelsesfonden bevilgede 22 millioner kroner, og 11 kommuner stod for indsatsen, der
var baseret på motion og trivsel. Uheldigvis viste det sig, at den massive indsats øgede
fraværet med 15%! På den baggrund lavede man ingen cost-benefit analyser. Disse
nedslående resultater blev dysset ned, så der var ingen politiske følger af fiaskoen.
Det næste projekt var ”Aktive – hurtigere tilbage”, som blev gennemført af Rambøll. Dette
projekt omfattede sygedagpengemodtagere og 16 jobcentre. Formålet var at opnå større grad
af selvforsørgelse, og indsatsen bestod af intensive kontaktforløb, aktivering og forebyggende

tiltag. Rambølls analyser viste, at der ikke var nogen effekt af indsatsen, som kostede knap
2000 kroner per deltager. Igen var der i det store og hele ingen formidling af de negative
resultater.
Det tredje projekt var det såkaldte KIA (Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse) projekt,
som blev evalueret af NFA. Denne gang var der tale om en koordineret indsats rettet mod
sygemeldte med psykiske helbredsproblemer i Københavns Kommune. Der blev gennemført
en tværfaglig udredning, der afdækkede den sygemeldtes funktionsevne samt barrierer og
ressourcer for tilbagevenden. NFA’s analyser viste, at også dette projekt tilsyneladende havde
negative effekter. I den gruppe, der fik den særlige indsats, var der 7 uger længere fravær, og
10% færre kom i job.
Disse tre interventionsundersøgelser havde nogle fælles kendetegn. For det første blev de
gennemført med kontrolgruppe, hvilket alt andet lige skulle gøre det lettere at fastlægge en
”sikker effekt”. For det andet viste ingen af undersøgelserne den ønskede positive effekt.
Tværtimod, var der negative effekter i to af dem. Og for det tredje blev resultaterne dysset
ned. Hverken offentligheden, medierne eller politikerne fik ordentlig besked om disse
opsigtsvækkende resultater.
På denne baggrund var ”den store TTA undersøgelse” til over 300 millioner kroner et
”projekt, der ikke måtte slå fejl”. Endnu en negativ undersøgelse ville være en politisk
katastrofe. Der var derfor et meget stort pres på NFA’s forskere lige fra den første dag. I
november 2012 kunne man så præsentere resultaterne, som ifølge beskæftigelsesministeriet
heldigvis var positive: ”Banebrydende undersøgelse anviser vejen for lavere sygefravær” kunne
man læse på ministeriets hjemmeside. Endvidere skrev ministeriet, at en ”tidlig, tværfaglig og
koordineret indsats kan nedbringe sygefraværet med knap 9% svarende til 2,6 uger.
Samfundsøkonomisk svarer dette til en besparelse på 8.700 kr per sygedagpengesag”. NFA’s
egen udlægning var noget mere nuanceret, men man sagde ikke fra i forhold til ministeriets
ensidige og positive udlægning.
I begyndelsen af 2013 – for cirka et år siden – kunne man så læse en helt anden historie i
Dagens Medicin. Seks arbejdsmedicinske overlæger gjorde i en artikel gældende, at TTA
undersøgelsen på intet punkt viste den påståede effekt. Når man så på det samlede
undersøgelsesmateriale, var der ingen effekt på tilbagevenden til arbejdet og heller ingen
effekt på sygefraværet. Kun når man begrænsede analyserne til ”de fem gode kommuner”
kunne man spore en meget lille effekt på tilbagevenden. En sådan begrænset analyse må man
nærmest kalde manipulatorisk.
Denne præcise og hæderlige analyse fra de seks eksperters side har altså været kendt i et helt
år. At nogle politikere fra Enhedslisten først er vågnet op nu, kan således undre. Alle, både
politikerne, fagbevægelsen og arbejdsmiljøeksperter, har haft fuld adgang til denne kritik,
som også har været oppe i Folketingets Beskæftigelsesudvalg i marts 2013. Her
konkluderede Mette Frederiksen: ”Det er min vurdering, at der er et stort potentiale i en
helhedsorienteret og sammenhængende indsats”. Det, som vi er vidne til her, er altså ikke en
politiker, som lytter til forskningen, men en række forskere fra NFA, som gør, hvad de kan for
at behage ministeren.

Hele dette forløb fra 2008 til i dag er et uhyggeligt eksempel på, hvordan forholdet er mellem
store dele af arbejdsmiljøforskningen og politikerne i dag. Negative forskningsresultater
bliver fejet ind under gulvtæppet eller fordrejet, så at de alligevel kan bruges til at legitimere
en politik, som allerede er besluttet.
Der er mange, der har svigtet i dette forløb. Det er ikke alene forskere på NFA, som har
manglet forskningsmæssig integritet og hæderlighed, men også NFA’s bestyrelse, som har
været passiv, fagbevægelsen, som intet har foretaget sig, og politikerne, som har sovet i timen.
De eneste, som der er grund til at rose, er de seks overlæger, som forsøgte at råbe vagt i
gevær.
Det store problem er ikke, om Mette Frederiksen har været ”upræcis” eller ej. Det har hun helt
sikkert. Det værste af det hele er, at Folketinget har baseret en førtidspensionsreform på
nogle ikke eksisterende forskningsresultater. Der er intet belæg for, at en helhedsorienteret
og tværfaglig indsats vil have nogen som helst positiv effekt. Og de såkaldte ressourceforløb i
den nye førtidspensionsreform er lige præcis baseret på en sådan indsats. Som en af de seks
overlæger har udtalt: ”Man bruger ikke-eksisterende resultater som baggrund for at udrulle
dyre løsninger uden at vide, om de virker”. Man kunne stramme denne formulering endnu en
tand: Alle tilgængelige undersøgelser har vist, at det ikke virker. Dette er den egentlige
politiske skandale, og den har mange af Folketingets partier bidraget til. Derfor vil sagen ikke
komme til at true ministeren.

