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Abstract 

Background: Previous research indicate that communication is a skill pharmacy students need 

to be prepared to work in a pharmacy. Communicator was stated to be one of the roles of a 

pharmacist, in a report from WHO.   

 

Aim: To compile and compare the literature published in scientific journals concerning the 

effects of communication training in pharmacy education.  

 

Methods: Searches for relevant literature were conducted in PubMed, ERIC and PsycINFO in 

2021/03/02. The search words used were “communication” and “pharmacy education”, which 

resulted in 500 unique hits. Articles written in English, published between 2010/09/02-

2021/03/01, that covered communication training in pharmacy undergraduate education were 

considered for inclusion if they used pre/post or control-group study design. The majority of the 

screening process was conducted by two students, but the final screening was conducted by one. 

A quality check was made of all included articles.  

 

Results: 23 articles were included, whereof 19 originate from USA. The majority of the 

population in the studies is students in the beginning of their education, the population size 

ranged from 49- 389 students. The most frequently used study design was uncontrolled before- 

after study. 12 studies used scores/grades as an outcome measure and 11 studies used 

questionnaires/surveys. Improvement was seen in 20 studies, 15 of which showed significant 

improvement. A higher mean score of an assignment and higher reported self-esteem regarding 

communication are examples of effects seen.  

 

Conclusions: Almost all studies found an improvement in what the study measured. Multiple 

outcome measures are used in the literature. There is a lack of information about who conducts 

the measurement of the effect.   
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Resultatet från arbetet kan användas för att förbättra utvärderingen av kommunikationsträning 

inom farmaciutbildningar. Vidare kan detta bidra till utveckling av kommunikationsträningen. I 

den publicerade vetenskapliga litteraturen används olika typer av mått för att mäta effekten av 

kommunikationsträning. Bland de 23 studierna inkluderade i detta arbete användes poäng/betyg 

och enkäter lika ofta för att mäta effekten.  

 

I stort sett alla studier visade en förbättring av det studien mätte. Exempel på effekter som sågs 

är; högre medelvärde för poäng på en uppgift, ökning i studenternas självrapporterade 

självförtroende angående kommunikation och positiv förbättring av studenternas attityder till 

kommunikation. Om förbättringen som sågs innebär en relevant ökning av studenternas 

kommunikationsförmåga går dock inte säga utifrån materialet i detta arbete.   

 

En av farmaceutens roller är kommunikatör. Tidigare forskning indikerar att farmacistudenter 

som vill jobba på apotek behöver färdigheter inom kommunikation och att intresset finns hos 

farmacistudenter att utveckla interprofessionella färdigheter.  

 

Sökningen efter relevant litteratur utfördes gemensamt av två studenter. Delar av urvalsprocessen 

av vilka artiklar som skulle användas i arbetet gjordes av båda studenterna, men den sista delen 

utförde författaren enskilt. Tre vetenskapliga databaser användes vid sökningen, som utfördes i 

början av mars 2021. Vid litteratursökningen användes orden ”communication” och ”pharmacy 

education”. Totalt 500 unika artiklar identifierades genom sökningen. Artiklar skrivna på 

engelska, publicerade mellan 2010/09/02-2021/03/01, som handlade om kommunikationsträning 

inom farmacigrundutbildning inkluderades om de använde före-efter-studiedesign eller 

kontrollgrupp. För att öka kvaliteten på arbetet granskade studenterna kvaliteten på artiklarna 

som skulle användas i arbetet. Materialet från studierna analyserades och jämfördes, där fokus 

låg på likheter och skillnader. 
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Förkortningar  

CAT – Communication Accommodation Theory 

ERIC – Education Resources Information Center 

FIP – International Pharmaceutical Federation 
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hp - Högskolepoäng 

OSCE – Objective Structured Clinical Examination 

PRISMA – Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
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SBAR - Situation, Background, Assessment, Recommendation 

SP – Standardized patient  

WHO – Världshälsoorganisationen  
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1. Introduktion  

Vi människor kommunicerar ständigt med varandra, med familj, vänner, kollegor etc. Inom 

hälso- och sjukvården är kommunikation väldigt viktigt. Farmaceuter spelar en viktig roll i 

samhällets läkemedelsanvändning och arbetar bland annat på apotek och inom hälso-/sjukvården, 

där de kommunicerar med patienter och andra professioner. Vid otydlig kommunikation kan 

missförstånd, förvirring, irritation och misstag uppstå. Detta arbete kommer att handla om 

kommunikationsträning inom farmaciutbildningar.  

 

O´Sullivan et al. genomförde tematiska analyser med semi-strukturerade intervjuer av 42 

intressenter inom apoteksområdet. Författarna undersökte vad en farmacistudent som önskar 

jobba på apotek behöver för egenskaper och färdigheter för att vara förberedd för arbetslivet. 

Kommunikation identifierades som en av dessa färdigheter. I tabell 1. presenteras resterande 

nyckelegenskaper. (1).  

 

Tabell 1. Nyckelegenskaper som identifierades som viktiga att besitta för en farmaceut på ett apotek i 

framtiden, efter intervjuer med 42 ”pharmacy stakeholders” i studien av O´Sullivan et al. (1). 

Färdigheter:  Kommunikation Ledarskap Relationsbyggande Organisatorisk kompetens Patientvård 

Kunskap om: Betalkrav Regulatoriska krav Läkemedel  Behandlingsrekommendationer  

Attityder: Professionell anda Patientcentrering Framåttänkande 

 

Definitionen av kommunikation som kommer att användas i detta arbete är: ”The exchange or 

transmission of ideas, attitudes, or beliefs between individuals or groups.” (2). 

Kommunikationsträning som ligger i fokus i arbetet kommer vara den som förbereder 

farmacistudenter inför kommunikation med patienter eller framtida kollegor, både i och utanför 

den egna professionen, alltså inte exempelvis studier som handlar om kommunikationen mellan 

studenter och lärare.  

 

I WHO-rapporten ”The role of the pharmacist in the health care system” från 1997 identifieras 

sju roller som en farmaceut har, och en av dessa är kommunikatör (3). I ”FIP statement of policy 

in good pharmacy education practice” står att betoning bör läggas på utveckling och förbättring 

av kommunikationsfärdigheter genom hela farmaciutbildningen (4). För att nå upp till GPP 
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(good pharmacy practice) ska farmaceuten ha patientens bästa i centrum i alla situationer. Att 

hjälpa patienten att förstå vikten av god följsamhet till läkemedelsbehandlingar beskrivs också 

som en del av farmaceuters uppdrag (5). FIP (International Pharmaceutical Federation) antog 

1998 en definition av farmaceutisk omvårdnad (eng.: pharmaceutical care), till följd av att 

farmaceutens roll har utvecklats mer mot att ge information och tjänster, än endast produkter (6).  

 

Farmaceutens kommunikativa roll diskuteras ovan, vidare beskrivs även att träning i 

kommunikation bör ingå i farmaciutbildningen.  En förutsättning för att en farmaceut ska bli en 

god kommunikatör är träning. Inom farmaciutbildningar tränas studenterna i kunskap om 

läkemedel i många olika perspektiv: framställning, kvalitet, funktion, användning. Detta arbete 

undersöker publicerad litteratur kring kommunikationsträning inom farmaciutbildningar.  

 

Tidigare forskning  

Det finns flera studier som relaterar kommunikation och kommunikationsträning till 

farmaceuter/farmacistudenter, nedan redogörs för relevant tidigare forskning.  

 

I en kvalitativ studie av Chevalier et al., som var teoribaserad, utfördes analyser av 

ljudinspelningar av läkemedelsrådgivningssamtal mellan farmaceuter och patienter. Syftet var att 

undersöka strategier som sjukhusfarmaceuterna använde i kommunikationen och att hänvisa till 

”Communication Accommodation Theory” (CAT). Alla fem CAT-strategier (se Tabell 2.) 

användes av de flesta farmaceuter i studien på ett effektivt sätt. Att farmaceuten inte inkluderade 

patienten i agendasättandet, talade för snabbt eller använde ord som patienten inte förstod var de 

främsta tillfällen då farmaceuten inte anpassade kommunikationen till patienten (7).  

 

Tabell 2. De fem CAT-strategierna med tillhörande förklaring.  

CAT-strategi: Förklaring: 

”approximation” Anpassning av rösten utifrån vem man pratar med 

”interpretability” Förmågan att anpassa sitt språk för att göra sig förstådd 

”discourse management” Behandlar den icke-verbala delen av kommunikationen 

”emotional expression” Förmågan ge tröst och uppvisa empati 

”interpersonal control” Handlar om maktförhållanden och roller i kommunikationen 
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I en senare kvalitativ studie av Chevalier et al. utfördes semi-strukturerade intervjuer efter att en 

patient fått läkemedelsrådgivning av en farmaceut. Intervjuerna utfördes med farmaceuter och 

patienter var för sig för att undersöka parternas perspektiv på vad som gör att kommunikationen 

blir effektiv. CAT användes i studien, och efter en induktiv tematisk analys kopplades de olika 

temana ihop med de fem strategierna i analysen av intervjuerna. Det som driver 

kommunikationsbeteendet enligt CAT är individens mål (8). Målet att patienten ska känna 

självsäkerhet i att hantera läkemedlen i hemmet var i studien gemensamt för både patienterna och 

farmaceuterna. I studien kunde teman från intervjuerna både med patienter och farmaceuter 

kopplas till fyra av CAT-strategierna, strategin ” approximation” kunde endast kopplas till vad 

en farmaceut sagt. Saker viktiga för kommunikationen inkluderade att patienterna uppmuntrades 

till att vara delaktiga i och fatta informerade beslut, samt att de kände sig behandlade som 

jämlikar. Vidare lyftes vikten av att patienterna kände sig hörda, fick frågor besvarade och hade 

möjlighet att ställa frågor utan att känna tidspress. Aspekter som att bygga förtroende, visa 

empati, tröst och vänlighet hade betydelse för relationsbyggandet mellan parterna. Att 

patienterna mottog information på ett väl förklarat sätt lyftes även av båda grupperna (8).  

 

I en studie från Nordirland av McCloskey et al. svarade farmaceuter inom sjukvården och 

farmacistudenter på två olika enkäter om interprofessionell kommunikation. Studien hade totalt 

222 deltagare. Ett av studiens resultat var att intresset för att utveckla och förbättra 

interprofessionella färdigheter bland farmaceuter och farmacistudenter finns. För att sammanfatta 

studiens slutsats är det inom ett multidisciplinärt sjukvårdsteam viktigt med interprofessionellt 

lärande, som bidrar till samarbetet inom teamet. För att utveckla kommunikationsfärdigheter 

sågs träningen som studenterna genomgått inom studierna i interprofessionella 

kommunikationsfärdigheter av 80% av studenterna som användbara metoder (9). I en annan 

studie av Umland et al. var populationen farmacistudenter på Jefferson College of Pharmacy i 

USA. Studien undersökte hur beredskapen för och framgången i att delta i interprofessionella 

team under praktik påverkades av interprofessionellt lärande som studenterna genomgått tidigare 

under utbildningen. Både kvalitativa och kvantitativa analyser utfördes i studien. Studien visade 

att det interprofessionella lärandet inom utbildningen framgångsrikt förberedde studenterna inför 

interprofessionellt samarbete vid praktiken (10). God kommunikation med andra professioner är 

viktigt för en farmaceut och bör således läras ut till farmacistudenter. 
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Kerr et al. undersökte genom en ”realist synthesis” hur farmaceutens kommunikation med 

patienter kan utvecklas genom utbildningsinsatser. Slutsatsen handlar om att nivån hos den som 

lär sig påverkar kommunikationsträningens utfall och att insatser som är särskilt 

användningsbara inkluderar reflektion (11). Kerr et al.s resultat kommer behandlas vidare i detta 

arbetes diskussion.  

 

Vid en sökning av litteratur som rör kommunikationsträning och farmaciutbildningar påträffades 

en systematisk litteraturöversikt av Wallman et al. (12) som tar upp publicerad internationell 

litteratur från 1995–2010. Wallman et al. identifierar olika typer av kommunikationsträning som 

sedan kategoriseras i större grupper och undergrupper. Indelningen resulterade i sju grupper av 

inlärningsaktiviteter och åtta grupper av kommunikationsförmågor som tränades. Den vanligast 

förekommande metoden i litteraturen var simulerade och standardiserade patientsamtal, därefter 

kommer apotekspraktik som den näst mest förekommande. Ett av översiktens fynd är att 

utformningen av undervisningen/träningen oftast är att flera kommunikationsfärdigheter tränas 

med samma intervention. Wallman et al. konstaterar att interventionernas effektivitet är svår att 

bedöma eftersom kommunikationsträningen som beskrivs i litteraturen ofta är en del av något 

större som inte beskrivs i studien, och att subjektiva metoder används i bedömningen i många av 

studierna. Översikten tar även upp att det finns ett behov av studier som jämför olika typer av 

interventioner. Bland studiens styrkor finns att sökningar utfördes i fem databaser, två tidskrifter 

samt fristående sökningar på internet. En svaghet med översikten av Wallman et al. är att det inte 

tydligt framgår vem/vilka som har utfört screeningen och att få detaljer finns kring utförandet av 

litteraturöversikten, exempelvis står det ej specificerat när sökningarna utfördes mer än i slutet av 

2010. Vidare tar Wallman et al. upp att en svaghet är att mycket som görs kring utveckling av 

inlärningsmetoder inte publiceras, och att översikten endast tar upp publicerat material (12). 

Detta arbete kommer att ta vid där föregående studie slutade och göra en systematisk översikt 

med litteratur publicerad mellan åren 2010–2021, men kommer att fokusera på effekten av 

interventionerna. 
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År 2017 tar Svensberg upp behovet av forskning som undersöker samband mellan ett 

patientrelaterat utfall och en viss typ av kommunikationsfärdighet, samt vilken 

kommunikationsträning som ger effekt på farmaceuters kommunikationsstil (13). Detta arbete 

kommer att fokusera på effekterna av kommunikationsträningen inom farmaciutbildningar.  

Inför implementering av en ny metod för träning i kommunikationsförmågor, eller förbättring av 

existerande metoder, är det relevant att veta vilka metoder/interventioner som är effektiva i att 

förbättra/utveckla den/de kommunikationsförmågor hos farmacistudenter som man önskar 

förbättra. En gemensam metod för bedömning av effekten av kommunikationsträningen skulle 

underlätta jämförelser mellan olika studier. Det första steget i detta är att ta reda på vad som 

används idag. En ytterligare relevant aspekt är vem som utvärderar effekten av 

kommunikationsträningen. Att utvärderingen av en intervention görs av samma person/personer 

som utvecklat interventionen är en aspekt som kan göra att studier ifrågasätts.  

 

Utifrån ovanstående är det relevant att undersöka vilken effekt som beskrivs av interventionerna, 

vilka effektmått som används och vem som utvärderar effekten av kommunikationsträningen 

inom farmaciutbildningar i den publicerade litteraturen mellan 2010-2021.   
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att göra en sammanställning av den litteratur som finns publicerad i 

vetenskapliga tidskrifter som rör effekten av kommunikationsträning inom farmaciutbildningar. 

• Vilka effekter av interventioner som rör kommunikationsträning inom 

farmaciutbildningar beskrivs?  

• Vilka effektmått används för att mäta effekten av interventioner som rör 

kommunikationsträning inom farmaciutbildningar?  

• Vem utvärderar effekten av interventioner som rör kommunikationsträning inom 

farmaciutbildningar?  
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3. Metod 

Denna studie är en systematisk litteraturöversikt. Det som avgör värdet på en systematisk 

översikt är utförandet, fynden och beskrivningen av vad som har gjorts. PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) checklistan och flödesschemat 

används i detta arbete, för att genomföra och redovisa respektive beskriva screening av artiklar. 

PRISMA har utvecklats som en hjälp till forskare vid presentation av systematiska översikter och 

metaanalyser, men ska inte användas som ett mått för att mäta kvalitet (14).  

 

Två farmacistudenter, varav en är författaren till detta arbete, vid termin 9 vid Uppsala 

universitet genomförde två systematiska litteraturöversikter om kommunikationsträning inom 

farmaciutbildningar vårterminen 2021. Sökningar efter relevant litteratur utfördes i början av 

mars 2021 i databaserna PubMed, ERIC och PsycINFO. I följande stycken beskrivs utveckling 

av sökstrategin, utförandet av sökningarna, screening av artiklar, kvalitetsgranskning, data-

extraktion och -analys samt etiska överväganden. Figur 1 illustrerar arbetsgången för de moment 

som utfördes gemensamt av studenterna.  

 

Figur 1. Illustration över hur delarna av litteraturöversikten som utfördes av två oberoende läsare gick till.  

Läsning av 
Wallman et al. (12)

Konsultation med 
bibliotekarie

Utveckling av 
sökstrategi

Sökningar i 
databaserna

Informationen till 
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Screening titlar 
- hälften var

Genomgång av 
exkluderade artiklar

Screening abstract 
- hälften var

Genomgång av 
oklarheter, abstract

Screening "hela 
artiklar" 

- hälften var

Genomgång av 
oklarheter, artiklar

Kvalitetsgranskning 
- hälften var
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Systematisk litteraturöversikt  

Utveckling av sökstrategi 

I litteraturöversikten av Wallman et al. utfördes sökningar i databaserna EMBASE, ERIC, 

International Pharmaceutical Abstracts, PsycINFO och PubMed, samt tidskrifterna Currents in 

Pharmacy Teaching & Learning och International Journal of Pharmacy Education (12). 

Databaserna som användes vid sökningar efter relevant litteratur i detta arbete är PubMed, ERIC 

och PsycINFO. På grund av tidsperspektivet för arbetet så utfördes ej sökningar på fler ställen. 

International Pharmaceutical Abstracts valdes bort eftersom det i den databasen publiceras 

abstract, och inte fulla artiklar. Currents in Pharmacy Teaching & Learning och International 

Journal of Pharmacy Education prioriterades ej över databaserna som valdes eftersom de är 

enskilda tidskrifter. Innehållet i EMBASE överlappas till stor del av databasen PubMed och 

användes därför inte i detta arbete. 

 

I mitten av februari 2020 konsulterades en bibliotekarie från Uppsala Universitetsbibliotek 

angående litteratursökningen. En söksträng utvecklades därefter, som utgick från artikeln av 

Wallman et al. (12) men anpassades efter rekommendationer från mötet med bibliotekarien. 

Sökorden som användes var ”communication” och ”pharmacy education”, fullständig söksträng 

för PubMed samt ERIC och PsycINFO återfinns i Bilaga 1 respektive Bilaga 2.  

 

Wallman et al. inkluderade artiklar mellan åren 1995–2010, det står att sökningar utfördes i slutet 

av 2010 men inte mer exakt än så. Båda studenterna läste gemensamt referenslistan för att avgöra 

vilket publiceringsdatum den senast publicerade artikeln var från som inkluderades i nämnda 

litteraturöversikt. Artikeln som hade det senaste publiceringsdatumet var publicerad 2010/09/01 

(12). För att undvika överlapp och samtidigt undvika en period som ”missas” används därför 

följande datum vid sökningen i detta arbete: 2010/09/02-2021/03/01. 

 

Populationen som undersöks är farmacistudenter inom grundutbildning, interventionen i fråga 

ska handla om kommunikationsträning, även kontrollgruppen ska vara farmacistudenter och 

utfallet som undersöks är effekten av kommunikationsträningen. Inklusions- och 

exklusionskriterium presenteras i tabell 3, dessa är utformade med utgångspunkt från översikten 

av Wallman et al. (12). Artiklar på andra språk än engelska exkluderas, liksom artiklar 
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publicerade före 2010/09/02, samt artiklar som togs upp i artikeln av Wallman et al. För att 

inkluderas i detta arbete behövde artikeln beskriva minst en metod för kommunikationsträning 

inom en farmacigrundutbildning, samt använda sig av kontrollgrupps studiedesign eller 

kontrollerad/okontrollerad före-/efter-jämförelser för att utvärdera effekten av 

kommunikationsträningen.  

 

Tabell 3. Inklusions- och exklusionskriterium för den systematiska litteraturöversikten (12). 

Inklusionskriterium Exklusionskriterium 

Skriven på engelska Skriven på något annat språk än engelska 

Publicerad 2010/09/02–2021/03/01 Publicerad 2010 som togs upp i Wallman et al. 

Behandlar kommunikationsträning för farmacistudenter 

inom grundutbildning på universitet eller högskola 

 

 

Utförande av sökningar 

Sökningar enligt den framtagna sökstrategin utfördes 2021/03/02, fullständiga redovisningar av 

söksträngen återfinns i Bilaga 1 och Bilaga 2. Sökningar i databaserna ERIC och PsycINFO 

genomfördes simultant via plattformen EBSCOhost och redovisas därför i samma bilaga. Figur 

2. illustrerar antalet träffar i de olika databaserna samt överlapp mellan databaserna. Sökningen i 

PubMed resulterade i 483 träffar (475 unika), sökningen i ERIC resulterade i 4 träffar (3 unika) 

och PsycINFO i 21 träffar (14 unika). Totalt 500 artiklar identifierades genom sökningen.  

 

Figur 2. Venndiagram över antalet träffar i databaserna, antalet träffar som överlappar och antalet unika 

träffar. Siffrorna under databasens namn är totala antalet träffar i databasen. I parentes () redovisas antalet 

artiklar som överlappade mellan de två databaser som finns på båda sidor om parentesen. I hakparentes [] 

redovisas antalet träffar unika för respektive databas. 
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För dokumentation av screening och kvalitetsgranskning användes Excel. Efter utförd sökning i 

PubMed respektive EBSCOhost laddades resultatet över till ett bibliotek i Zotero, från 

biblioteket laddades sedan en CSV-fil ner med information om alla artiklar från sökningarna. 

Därefter öppnades filen i Excel och omarbetades för att bli användarvänlig. I denna Excel-fil 

dokumenterades screeningen och kvalitetsgranskningen av de båda studenterna.  

 

Screening av artiklar 

Proceduren för screening av artiklar illusteraras i Figur 1 och redovisas i ett modifierat PRISMA 

flödesschema i Figur 3. (14). Åtta duplikat identifierades i träffarna och plockades bort. 

Artiklarna delades upp i två lika stora delar, därefter screenade de två studenterna en del var. I 

denna inledande screening var studenterna återhållsamma till exkludering. Anledningar till 

exkludering i denna fas var bland annat översiktsartiklar och meta-analyser, om det tydligt 

framgick att artikeln ej behandlade kommunikationsträning eller ej handlade om 

farmacigrundutbildning. Därefter hölls ett möte med genomgång av de exkluderade artiklarna, 

där studenterna motiverade sina val för varandra. I screening av titlar exkluderades 89 artiklar. 

Nästa steg var screening av abstract, återstående artiklar delades på nytt in i två lika stora delar 

och studenterna screenade abstract i artiklarna i sin halva. I denna del av screeningen var 

studenterna inte lika återhållsamma till exkludering som i delen före. Ett nytt möte hölls då 

studenterna gick igenom abstract som de var osäkra på om de skulle exkluderas eller återstå till 

nästa del av screeningen. Screeningen av abstract resulterade i att 201 artiklar exkluderades. Den 

vanligast förekommande anledningen till exkludering i denna fas var att artikeln ej handlade om 

kommunikationsträning/inte hade tillräckligt med fokus på kommunikationsträningen, över 

hälften av de exkluderade artiklarna exkluderades av denna anledning. Andra anledningar till 

exkludering var översiktsartikel, ej handlade om farmacistudenter eller ej grundutbildning, samt 

saknade abstract. Efter genomgången delades återstående artiklar på nytt i två delar, för 

screening av hela artiklar där studenterna på nytt ansvarande för varsin halva. När båda 

studenterna var klara hölls återigen ett möte, där studenterna gick igenom artiklar som någon var 

osäker på om de skulle exkluderas eller ej. I detta steg exkluderades 131 artiklar. Anledningar för 

exkludering i denna fas återfinns i det modifierade PRISMA flödesschemat (14) i Figur 3. 

Resterande 79 artiklar går vidare till sista fasen i screeningen. 
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De faser i screeningen som ovan beskrivits utförde studenterna tillsammans, i dessa faser 

screenades artiklarna efter farmacigrundutbildning och kommunikationsträning. I den sista fasen 

screenade författaren ensamt de kvarstående 79 artiklarna efter de som använt pre/post eller 

kontrollgrupper vid mätning av effekten av kommunikationsträningen, artiklarna som i detta steg 

inkluderades är de som inkluderats i detta arbete. I denna fas exkluderades 56 artiklar. Totalt 23 

artiklar inkluderades i detta arbete, samtliga dessa kom från databasen PubMed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 3. PRISMA flödesschema (14) som översatts till svenska från engelska och modifierats för att passa in i 

arbetet.  
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Databaser totalt (n = 508) 
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Kvalitetsbedömning av inkluderade studier 

Kvaliteten på de inkluderade studierna bedömdes av båda studenterna. Kvalitetsgranskningen 

utfördes med utgångspunkt i artikeln ”Appraising the Evidence: Reviewing Disparate Data 

Systematically” av Hawker et al. (15). Värderingsverktyget utvecklat av Hawker et al. består av 

9 kategorier där en artikel som granskas för varje kategori kan få ”Good”, ”Fair, ”Poor” eller 

”Very Poor”, som sedan översätts till, 40, 30, 20, respektive 10 poäng. Avsteg från 

värderingsverktygets protokoll gjordes i två avseenden. I kategori nummer 4, ”Sampling: Was 

the sampling strategy appropriate to address the aims?” bortsågs från ”sample size justified”. 

Detta gjordes eftersom artiklarna som granskades ofta använde sig av bekvämlighetsurval, då 

man i studierna inkluderar de studenter som finns tillgängliga vid universitetet, och därför sällan 

motiverar sitt urval. Förklaringen av ”Fair” för kategori nummer 6, ”Ethics and bias: Have 

ethical issues been addressed, and what has necessary ethical approval gained? Has the 

relationship between researchers and participants been adequately considered?” reviderades så 

att det räckte med att artikeln diskuterade antingen etik eller bias för att få ”Fair” (15). 

 

Först läste studenterna igenom artikeln var för sig, sedan gick studenterna noggrant igenom det 

värderingsverktyg som Hawker at al. tagit fram, gemensamt (15). Studenterna kvalitetsbedömde 

därefter en artikel gemensamt. Artiklarna delades sedan upp i två lika stora delar, där studenterna 

kvalitetsbedömde en halva var. Totalpoäng för varje artikel räknades ut, efter att den bedömts i 

alla nio kategorier av kvalitetsbedömningen. Resultatet av kvalitetsgranskningen finns i Bilaga 3. 

När alla artiklar bedömts räknades det aritmetiska medelvärdet ut, detta redovisas i 4. Resultat. 

 

Dataextraktion  

Från artiklarna som inkluderats extraherades information om: författare, årtal, studiepopulation 

och land. För att svara på frågeställningen om vilka effekter av interventioner som rör 

kommunikationsträning inom farmaciutbildningar hämtas data ur artiklarna som rör detta. 

Information om effektmått samt visad effekt extraherades. Data noterades i ett Excel-dokument 

och presenteras i Tabell 4 under 4. Resultat. Antalet studenter som presenteras i Tabell 4. är det 

antal som inkluderades i studiens resultat, alltså deltog i exempelvis både pre- och post-

undersökningen.  
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Dataanalys  

Efter att data förts in i Tabell 4. analyserades den. Data för effektmått respektive visad effekt 

analyserades var för sig. Materialet analyserades och jämfördes, där fokus låg på likheter och 

skillnader. Även likheter och skillnader angående studiepopulationen och land som studien 

utfördes i jämfördes.  

 

Etiska överväganden  

Ett godkännande från en etisk kommitté krävs inte för detta arbete. Vidare bedöms arbetet inte 

leda till någon risk för enskilda individer eftersom all data som används är offentligt tillgänglig 

och anonym, ingen data som används i arbetet är primärdata. Arbetet bedöms kunna bidra till en 

positiv utveckling av kommunikationsträning inom farmaciutbildningar.  
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4. Resultat 

Resultatet av litteraturöversikten återfinns i Tabell 4. Majoriteten av de 23 inkluderade studierna 

är från USA, av de resterande kommer två från Tyskland, en från Cypern samt en från Sydkorea. 

Större delen av studierna har en population som är farmacistudenter i början av utbildningen. 

Populationen var i fem studier förstaårsstudenter, i nio studier andraårsstudenter, i fyra studier 

tredjeårsstudenter, i två studier fjärdeårsstudenter och i två studier femteårsstudenter. I en studie 

ingick både andra- och tredjeårsstudenter. Studien med minst population hade 49 studenter och 

den med störst hade 389 studenter. En studie specificerade inte populationsstorleken.  

 

Det vanligaste studieupplägget, som användes av tolv studier, var okontrollerad före-efter-studie. 

En studie använde okontrollerad före-efter studieupplägg och hade ett ytterligare mättillfälle i 

mitten av kursen (tre mätpunkter totalt). Två studier använde kontrollgrupper (men mätte endast 

vid ett tillfälle) och en studie använde kontrollerad före-efter upplägg. Sex studier jämförde före 

och efter en omarbetning av en kurs (okontrollerade). En studie jämförde två kurser med olika 

upplägg (okontrollerade). 

 

I studierna användes olika effektmått för utvärdering av kommunikationsträningen; poäng/betyg 

och enkäter. Tolv av studierna redovisade någon typ av poäng/betyg för studenterna för en 

uppgift som rörde kommunikation, där uppgiften i åtta av studierna var OSCE (Objective 

Structured Clinical Examination), i en av studierna skriftligt prov och OSCE, i en av studierna 

screening av patienter, i en av studierna simulerat telefonsamtal med en förskrivare samt i en av 

studierna simulerat patientsamtal. Enkäter användes i elva av studierna, där nio av dem handlade 

om studenternas egen upplevda förmåga/förbättring eller självförtroende rörande 

kommunikation, en studies enkät handlade om attityder till kommunikation och en handlade om 

ifall kursen gav tillfälle för studenterna att förbättra sin kommunikation.  

 

Majoriteten av artiklarna redovisar resultatet i medelvärde, medan några anger i andel studenter 

och några använder median, vissa artiklar använder en kombination av dessa eller andra mått.  
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I 15 av 23 studier sågs en signifikant förbättring/ökning i det som studien mätte. De signifikanta 

effekter som sågs var ökning i betyg/poäng för en uppgift, ökning i antalet studenter som blev 

godkända/godkända på första försöket, ökat antal positiva svar angående självupplevda 

förmågor, ökning i självrapporterat självförtroende och minskning av ångest kopplat till 

kommunikation. Ett fåtal av dessa studier såg en signifikant förbättring i vissa delar men inte i 

alla delar, exempelvis såg en studie signifikant mer positiva svar för 8 av 18 frågor. 

 

En studie såg en signifikant förbättring i poäng för en skriftlig examination men ej signifikant 

skillnad i OSCE-poäng. Vidare såg en studie ingen skillnad i OSCE-poäng. I en annan studie 

sågs en ökning i antalet studenter som ansåg att kursen utvecklade verbala 

kommunikationsförmågor men en minskning i skriftliga kommunikationsförmågor. Fem studier 

såg en ökning/förbättring i det studien mätte, dock var denna ökning/förbättring ej signifikant. 

 

Medelvärdet av kvalitetsgranskningspoängen för de inkluderade artiklarna avrundat till heltal är 

304. Den högsta möjliga totalpoängen är 360 (40*9) och lägsta möjliga totalpoängen är 90 

(10*9). Den högsta totalpoängen som någon inkluderad artikel fick var 350 och den lägsta var 

270. Av de nio kategorier som ingick i bedömningen sticker kategorierna ”Sampling”, ”Ethics 

and bias” och ”Transferability/generalizability” ut som de områden där artiklarna överlag fick 

sämre betyg. I dessa kategorier fick endast en, tre respektive en artikel det högsta betyget 

”Good” (40 poäng). I kategorierna ”Data analysis” och ” Implications and usefulness” fick 13 

respektive 12 artiklar det hösta betyget. I resterande fyra kategorier (se 3. Metod) fick nästan alla 

artiklar det högsta betyget, i dessa kategorier fick alla utom en till två artiklar det högsta betyget. 

Det lägsta betyget, ”Very Poor” (10 poäng), fick inte någon inkluderad artikel i någon kategori. 

Totalpoängen för samtliga artiklar samt poängen i de olika kategorierna redovisas i tabellen i 

Bilaga 3. 

 

  



Tabell 4. Översiktstabell för artiklar inkluderade i litteraturöversikten. 

Artikel Population Utvärderingsmetod Effektmått  Visad effekt 

Abdi et al. 

2019, 

Cypern (16) 

74 5:e års 

studenter 

Okontrollerad före-

efter-studie, OSCE 

Betyg OSCE, 8 domän varav 1 

”communication skills and 

attitude”, maxpoäng=5 

Medelvärde±SEM 

Före: 3,3±0,15  

Efter: 4,2±0,09 

p<0,001 

Signifikant förbättring sågs i domänen ”communication skills 

and attitude” för post jämfört med pre 

Arif et al. 

2019, USA 

(17) 

31 kontroll, 31 

intervention - 

2:a och 3:e års 

studenter 

Kontrollgrupp vs 

interventionsgrupp, 

bedömning av 

screening patienter 

Resultat av bedömning 4 

kommunikationskriterier, 

antingen uppfyllde eller ej: 

frågade om sjukdom, 

kommunicerade effektivt, empati, 

ögonkontakt/kroppsspråk 

Antal studenter uppfyllde (%)  

Kontroll: 16 (51,6), 23 (74,2), 26 (83,9), 25 (80,7) 

Intervention: 25 (80,6), 26 (83,9), 28 (90,3), 28 (90,3) 

p-värde signifikant (0,05) 

Överlag bättre kommunikationsfärdigheter i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen   

Brust-Sisti 

et al. 2019, 

USA (18) 

193 3:e års 

studenter 

Okontrollerad, före-

efter-studie, poäng 

för simulering 

telefonsamtal med 

”förskrivare” 

Poäng genom ett SBAR-

bedömningsverktyg med totalt 20 

poäng  

Median (IQR) 

Före: 12 (11, 14) 

Efter: 18 (16, 18) 

p<0,001 

Förbättring i förmåga att mer logiskt och koncist kommunicera 

farmakoterapeutisk information före jämfört med efter 

Dircks et al. 

2017, 

Tyskland 

(19) 

42 kontroll, 42 

intervention - 

4:e års 

studenter 

Kontrollgrupp vs 

interventionsgrupp, 

OSCE  

Resultat av bedömning av OSCE, 

utvärderings checklista, som bl.a. 

bedömde kommunikation, 

maxpoäng kommunikation= 40 

Median±IQR 

Kontroll: 16,00±9,07 

Intervention: 27,28±8,34 

p<0,0001 

Signifikant högre poäng för interventionsgruppen i 

kommunikationsdelen  

Falter et al. 

2011, USA 

(20) 

96 1:a års 

studenter 

Okontrollerad före-

efter-studie, enkät  

Enkät i 2 delar, del 2: påståenden 

angående värdering av 

självupplevda förbättring; ”Quite 

a lot”=1, ”Somewhat”=2, ”Not at 

all”=3. 1 av påståendena var 

”communicating verbally” 

Antal svar; 1, 2, 3 (medelvärde - SD) 

Före: 63, 40, 3 (1,4 - 0,6) 

Efter: 64, 29, 3 (1,4 - 0,6) 

⅔ av studenterna svarade ”quite a lot” på frågan om deras 

verbala kommunikation förbättrades av kursens uppgift 
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Fortsättning av Tabell 4. 

Artikel Population Utvärderingsmetod Effektmått  Visad effekt 

Farahani 

et al. 

2020, 

Tyskland 

(21) 

24 kontroll, 25 

intervention - 

4:e års 

studenter 

Kontrollerad före-

efter-studie, OSCE  

Poäng för före-efter OSCE i 

”Global rating scale” i tre 

kategorier; verbal, icke-verbal 

och patientcentrerad 

kommunikationsförmåga 

Sammanlagd poäng för ”Global ration scale”, Medelvärde (SD) 

Kontroll före: 62,22 (19,72) 

Kontroll efter: 68,61 (14,77) 

Intervention före: 54,13 (18,69) 

Intervention efter: 75,47 (13,84) 

Signifikant större förbättring av kommunikationsfärdigheter i 

interventionsgrupp jämfört med kontrollgrupp 

Ferreri et 

al. 2013, 

USA 

(22) 

126+129+134 

2:a års 

studenter  

Okontrollerad före-

efter-studie, enkät 

(kurs designats om) 

En del av enkäten bestod av 

“This course provided 

opportunities for me to 

develop. . .”, två avslut var 

”Verbal communication skills” 

och ” Written communication 

skills” 

% av studenter som höll med 

Före, verbal: 39,7 

Före, skriven: 71,4 

Efter år 1, verbal: 84,5 

Efter år 1, skriven: 55,8 

Efter år 2, verbal: 91,6 

Efter år 2, skriven: 35,6 

Förbättrade svar angående verbala kommunikationsfärdigheter i nya 

kursen. Minskning i antal studenter som tyckte att kursen förbättrade 

skriftlig kommunikation över de 3 åren 

Gillette 

et al. 

2017, 

USA 

(23) 

144 + 76 2:a 

års studenter 

Okontrollerad före-

efter-studie, OSCE 

(kurs traditionellt 

upplägg vs nytt 

upplägg) 

Bedömning med 30 kriterier, 1 

poäng per kriterie studenten 

utförde, maxpoäng= 30 

Medelvärde 

Traditionellt upplägg: 23,12 

Nytt upplägg: 26,47  

p<0,001 

% godkända på försök 1 

Traditionellt upplägg: 61,1 

Nytt upplägg: 90,79 

Signifikant högre poäng och signifikant högre andel godkända på 1:a 

försöket för studenter med nytt upplägg jämfört traditionellt upplägg  

Gums et 

al. 2014, 

USA 

(24) 

148 + 150 3:e 

års studenter 

Okontrollerad före-

efter-studie, OSCE 

(år före/efter 

förändring av kurs) 

Kommunikationsdel av betyg 

OSCE bestående av 8 frågor. 

Möjliga betyg: A, B, C 

Antal studenter per betyg (%) 

Före förändring: A= 126 (85,1), B= 19 (12,8), C= 3 (2,0) 

Efter förändring: A= 147 (98), B= 3 (2), C= 0 

p<0,001 

Signifikant skillnad på betygen sågs mellan de två åren 



 24 

Fortsättning av Tabell 4. 

Artikel Population Utvärderingsmetod Effektmått  Visad effekt 

Hagemeier 

et al. 2014, 

USA (25) 

71 2:a års 

studenter 

Okontrollerad före-

efter-studie, enkät 

”Student Interprofessional and 

Interpersonal Communication 

Self-Efficacy Beliefs”, 33 

påståenden där studenterna valde 

något av följande: Strongly agree, 

Agree, Neutral, Disagree, 

Strongly disagree 

I alla 33 påståenden ökade andelen studenter som valde Strongly 

agree/Agree samtidigt som att andelen studenter som valde 

Neutral eller Disabree/Strongly disagree minskade. Alla 

påståenden var formulerade så att Strongly agree var 

eftersträvansvärt.  

Hess et al. 

2016, USA 

(26) 

57 2:a års 

studenter 

Okontrollerad före-

efter-studie, OSCE  

Poäng för OSCE i 7 kategorier 

inklusive ”Global rating”. Skala 

1-5 (”1=needs improvement; 

2=marginal; 

3=competent/adequate; 

4=effective; 5=exemplary”), 

halvpoäng möjligt 

Medelvärde (SD) 

Före, ”Rapport Building”: 2.3 (0.6) 

Före, ”Information Management”: 2.2 (0.7)  

Före, ”Agenda Setting”: 1.8 (0.7)  

Före, ”Active Listening”: 2.2 (0.7)  

Före, ”Addresses Feelings”: 2.1 (0.7)  

Före, ”Common Ground”: 2.1 (0.7)  

Före, ”Global Rating”: 2.0 (0.6) 

Efter, ”Rapport Building”: 4.5 (0.6)  

Efter, ”Information Management”: 3.9 (0.8)  

Efter, ”Agenda Setting”: 4.5 (0.7)  

Efter, ”Active Listening”: 3.9 (0.9)  

Efter, ”Addresses Feelings”: 3.8 (1.0)  

Efter, ”Common Ground”: 4.0 (0.7)  

Efter, ”Global Rating”: 4.0 (0.7) 

Prestationen för alla studenter ökade signifikant från pre till post 

i alla kategorier av kommunikationsförmåga som bedömdes 

Horton et 

al. 2013, 

USA (27) 

129 + 130 2:a 

års studenter  

Okontrollerad före-

efter-studie, OSCE 

(år före och efter 

förändring av kurs) 

31 kriterier bedömdes vid OSCE 

där studenterna antingen 

uppvisade kriteriet eller ej. 1 

underdomän handlade om 

kommunikation. 

Medelvärde ± SD 

Före förändring: 9,1±1,1 

Efter förändring: 9,4±0,9 

p=0,83 

Före och efter förändringen av kursen var poängen för 

kommunikationsdomänen liknande 
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Fortsättning av Tabell 4. 

Artikel Population Utvärderingsmetod Effektmått  Visad effekt 

Jin et al. 

2019, 

Sydkorea 

(28) 

60 5:e års 

studenter 

Okontrollerad före-

efter-studie, enkät  

Självförtroende i 

kommunikationsförmåga, 

studenterna svarade bland annat på 

”How confident are you in your 

ability regarding” angående ” 

Communicating with patients” på 

skala 1-5 (”1 = not at all confident; 5 

= extremely confident”) 

Medelvärde (SD) 

Före: 2.57 (0.98) 

Efter: 4.18 (0.89) 

Signifikant förbättring av studenternas självförtroende i 

kommunikationsförmåga sågs från pre till post 

Kirwin et al. 

2017, USA 

(29) 

113 3:e års 

studenter 

Okontrollerad, före-

efter-studie, enkät 

”TEAM STEPPS Teamwork 

Attitudes Questionnaire” med 5 

kategorier varav 1 – kommunikation 

med 6 frågor, skala 1-5 (”1=strongly 

disagree to 5=strongly agree” 

Medelvärde 

”Teams that do not communicate effectively significantly 

increase their risk of committing errors”: före=4,6 efter=4,6 

p=0,87 

”Poor communication is the most common cause 

of reported errors”: före=4,1 efter=4,2 p=0,19 

”Adverse events may be reduced by maintaining an 

information exchange with patients and their families”: 

före=4,2 efter= 4,4 p=0,06 

”I prefer to work with team members who ask questions 

about information I provide”: före=3,8 efter=4,0 p<0,01 

”It is important to have a standardized method for 

sharing information when handing off patients”: före=4,4 

efter=4,6 p<0,01 

”It is nearly impossible to train individuals how 

to be better communicators”: före=1,8 efter=1,9 p=0,40 

För fråga 4 och 5 sågs en signifikant förbättring 

Lampkin et 

al. 2015, 

USA (30) 

61 1:a års 

studenter 

Okontrollerad före-

efter-studie, enkät 

Enkäten innehöll bl.a. frågan ” How 

do you evaluate yourself for the 

following skills?” där en av delarna 

var kommunikation, skala 1-5 

(”1=poor and 5=excellent”) 

Medelvärde (SD) 

Före: 3,6 (0,6) 

Efter: 3,7 (0,6) 

p=0,16 

En kvantifierad förbättring i självupplevd kommunikation 
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Fortsättning av Tabell 4. 

Artikel Population Utvärderingsmetod Effektmått  Visad effekt 

Lonie et al. 

2010, USA 

(31) 

91 + 112 

2:a års 

studenter 

Kontrollerad studie, 

OSCE-poäng (2 

olika kurser: 

”nonwriting 

intensive” och 

”writing intensive”) 

”Multiple Choice Examination Scores” 

och ”Patient Counseling OSCE Scores” 

Medelvärde (SD) Standard error mean 

Prov NWI: 72,01 (4,63) 0,467  

Prov WI: 81,34 (5,35) 0,505 

OSCE NWI: 94,06 (8.72) 0,914 

OSCE WI: 94,15 (5,39) 0,509 

För ”Multiple Choice Examination Scores” sågs en 

statistiskt signifikant förbättring för WI gruppen. Ej statistisk 

signifikant skillnad för OSCE poängen 

Luiz Adrian 

et al. 2015, 

USA (32) 

63 2:a års 

studenter 

Okontrollerad före-

efter-studie, enkät 

Survey bestod av 

kommunikationsförmåga självbedömt 

av studenterna, skala 1-5 (”1=poor to 

5=excellent”), 25 olika påståenden 

varav 3 tas upp här 

Skillnad i medelvärde från före till efter (SD) 

Demonstrate speaking and writing communication skills 

appropriate to the practice of pharmacy in various audiences 

and settings: 1,25 (09) 

Demonstrate effective communication: 1,13 (08) 

Define effective listening skills: 0,86 (0,9) 

I alla områden av kursmålen förbättrade sig studenterna från 

pre till post, det var en signifikant ökning i alla färdigheter 

Martin et al. 

2012, USA 

(33) 

187 1:a års 

studenter 

Okontrollerad före-

efter-studie, enkät 

Survey där studenterna fick ta ställning 

till deras självförtroende att utföra 17 

olika uppgifter, 

”11-point unipolar scale of 0 (not 

confident at all) to 10 (highly 

confident)”, varav en uppgift var 

”Communicate with patients about their 

health through interviews and 

discussions” 

Medelvärde (SD) 

Före: 6,9 (2,0) 

Efter: 7,5 (1,6) 

p<0,001 

För 7 av 17 uppgifter ökade studenternas självförtroende 

(p<0,05), 1 av dessa var ”Communicate with patients about 

their health through interviews and discussions” 
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Fortsättning av Tabell 4. 

Artikel Population Utvärderingsmetod Effektmått  Visad effekt 

Rogers et 

al. 2012, 

USA (34) 

87 1:a års 

studenter 

Okontrollerad före-

efter-studie, enkät (3 

mätpunkter: början, 

mitten, slutet) 

Enkät i 4 delar; ”PRACA-

24”, ”Self-efficacy scale”, 

”Outcome-expectations 

scale” och demografi 

Medelvärde (SD) 

PRACA-24 totalpoäng, början; 69.8 (15.2) 

PRACA-24 totalpoäng, mitten; 67.2 (14.8) 

PRACA-24 totalpoäng, slutet; 62.6 (19.6) 

Self-efficacy scale, början; 36.5 (7.5) 

Self-efficacy scale, mitten; 38.5 (6.4) 

Self-efficacy scale, slutet; 41.3 (7.9) 

Outcome-expectations scale, början; 48.4 (2.7) 

Outcome-expectations scale, mitten; 48.1 (3.6) 

Outcome-expectations scale, slutet; 47.6 (6.5) 

Över tid för ”communication apprehension” totalpoäng sågs en 

signifikant minskning och för ”self-efficacy” en signifikant ökning. För 

”Outcome-expectations scale” hittades ingen skillnad.  

Shrader et 

al. 2015, 

USA (35) 

100 3:e års 

studenter 

Okontrollerad före-

efter-studie, enkät 

Survey om studenternas 

självförtroende angående 

interprofessionell 

kommunikation, 5 frågor, 

skala 1-5 (”1=strongly 

disagree,2=disagree, 

3=neutral, 4=agree, 

5=strongly agree”) 

Medelvärde (SD) 

”I am confident in my abilities to communicate with a physician in an 

inpatient clinical setting”: före=3,11 (0,95) efter=3,58 (0,88) p<0,0001 

”I am confident in my abilities to communicate with a physician in an 

outpatient clinical setting”: före=3,84 (0,91) efter= 3,99 (0,86) p<0,0001 

” I am confident in using interprofessional communication tools (eg, 

SBAR, open/close-ended questioning) to systematically, logically, and 

accurately convey a pharmacotherapy recommendation to a physician.”: 

före=3,10 (0,83) efter=3,98 (0,83) p<0,0001 

” I am confident in my interprofessional communication skills to 

incorporate evidence-based medicine to support pharmacotherapy 

recommendations to physicians.”: Pre=3,22 (0,90) Post=3,58 (0,97) 

p=0,004 

” I am confident in my interprofessional communication skills to answer 

questions about pharmacotherapy recommendations asked by 

physicians.”: Pre=3,30 (0,89) Post=3,70 (0,86) p<0,001 

En signifikant ökning i studenternas självförtroende för 

interprofessionell kommunikation sågs 
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Fortsättning av Tabell 4. 

Artikel Population Utvärderingsmetod Effektmått  Visad effekt 

Stafford et al. 

2019, USA 

(36) 

Ospecificerat 

antal 2:a års 

studenter 

Okontrollerad före-

efter-studie, OSCE 

(före och efter 

förändrat upplägg av 

kurs) 

OSCE-poäng, 15 kriterier och ett 

sammantaget. Studenterna 

antingen klarade (=1) eller inte 

klarade (=0) kriteriet.  

Andel studenter i % som klarade det sammantagna kriteriet 

Före förändring: 81,9  

Efter förändring: 86,9  

P=0,001 

Signifikant ökning av antalet studenter som klarade det 

sammantagna kriteriet från före till efter förändrat kursupplägg  

Trujillo et al. 

2016, USA 

(37) 

127 + 223 1:a 

års studenter 

Okontrollerad före-

efter-studie, enkät 

(före och efter 

förändring av kurs) 

Studenterna svarade efter kursen 

på 18 frågor om hur förberedda 

de kände sig för olika uppgifter 

som rör patientcentrerad 

kommunikation, på en skala 1-5 

(”5=very well prepared, 4=well 

prepared, 3=somewhat prepared, 

2=poorly prepared, 1=not at all 

prepared”) 

Efter förändring: majoriteten av studenterna valde 4-5 på 17 av 

18 frågor 

Signifikant mer positiva svar sågs för 8 av 18 frågor för 

studenterna efter förändring jämfört med innan.  

 

Vyas et al. 

2018, USA 

(38) 

203 2:a års 

studenter 

Okontrollerad före-

efter-studie, betyg 

för SP simulering 

Betyg för simulerat 

patientsamtal, maxpoäng 48 

Median /medelvärde av totalpoäng 

Före: 37 / 35,5 

Efter: 45 / 42,9  

p<0,001 

Signifikant förbättring i alla delar av bedömningen  



5. Diskussion 

Effekterna av kommunikationsträningen inom farmaciutbildningar som beskrivs i litteraturen är 

till största del en förbättring. Det finns ett flertal effektmått som används för att utvärdera 

effekten. Vidare finns det i litteraturen en brist i redovisningen om vem som utvärderar effekten. 

Nedan diskuteras aspekter av de tre frågeställningarna, studiens styrkor och svagheter samt 

framtida forskning.   

 

Att använda poäng/betyg för en uppgift eller frågeformulär för att utvärdera effekten av 

kommunikationsträningen var nästan lika vanligt bland de inkluderade studierna. Av de 23 

studierna använde tolv studier poäng/betyg och elva studier använde frågeformulär. Kirkpatricks 

hierarki över utvärderingsnivåer består av fyra nivåer: utvärdering av resultat, beteenden, 

inlärning och reaktion (i fallande ordning av komplexitet i beteendeförändring) (39). De 

inkluderade studierna mäter på nivån inlärning.  

 

I nästan alla inkluderade studier sågs en förbättring av det studien mätte, majoriteten av dessa såg 

en signifikant förbättring. En studie såg ingen skillnad, ett fåtal studier såg förbättring i vissa 

delar men inte i alla och en studie såg förbättring i en del men försämring i en annan. Några 

exempel på effekter som sågs är följande; högre medelvärde för poäng på en uppgift, större andel 

studenter som klarade en uppgift på första försöket, ökning i studenternas självrapporterade 

självförtroende angående kommunikation och positiv förbättring av studenternas attityder till 

kommunikation. Att signifikant förbättring av det studien mätte observerades är inte likvärdigt 

med en relevant förbättring av studenternas kommunikationsförmåga i en situation utanför 

utbildningen. Det är betydelsefullt att föra en diskussion kring om det som mäts i studierna är 

relevant eller ej. Att farmacistudenter genom ett förändrat upplägg på en kurs får högre betyg på 

en OSCE behöver inte betyda att de blir bättre på att kommunicera med patienter i arbetslivet. En 

OSCE ska efterlikna en verklig situation, men eftersom den är utformad och kontrolleras av 

någon lärare så är den inte helt verklig (40). Dock kan en OSCE ses som närmare verkligheten än 

ett skriftligt prov. Ökat självrapporterat självförtroende angående kommunikation efter 

genomgången kurs behöver inte heller betyda att studenternas kommunikationsförmåga har 
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förbättrats. Det finns en svaghet i att självrapportering är subjektivt och kan påverkas av bias, 

studenterna kan påverkas att besvara frågorna så som de tror att lärarna vill.  

 

Litteraturöversikten av Wallman et al. kategoriserade bedömningen som användes i artiklarna 

som subjektiv eller objektiv, där själv-bedömning, nöjdhetsmätningar och kursutvärdering i form 

av enkäter kategoriserades i den breda kategorin subjektiv bedömning. I kategorin objektiv 

bedömning ingick före-efter utvärderingar, jämförande metoder, strukturerade examinationer och 

bedömning av professor/expert (12). I studierna inkluderade i detta arbete användes både 

subjektiva och objektiva bedömningar. Objektiv bedömning användes av de tolv studier som 

använde någon typ av poäng/betyg för en uppgift som effektmått och subjektiv av de elva studier 

som använde frågeformulär. Detta indikerar på att båda typerna av bedömning används för att 

mäta effekten av kommunikationsträning inom farmaciutbildningar.  

 

En av arbetets frågeställningar var: Vem utvärderar effekten av interventioner som rör 

kommunikationsträning inom farmaciutbildningar? Här finns begränsade resultat. I de flesta av 

artiklarna framkommer det inte tydligt vem som utvärderar effekten av 

kommunikationsträningen, om det är författarna själva som har utvecklat 

kommunikationsträningen och utvärderar effekten av den. Här finns alltså en brist i 

redovisningen av många av studierna. Det är möjligt att jäv/konflikt uppstår om den är samma 

person som utvecklar, genomför och utvärderar kommunikationsträningen då önskan finns om 

att det ska gå bra, vilket leder till bias. Detta är inte heller tillräckligt behandlat i artiklarnas 

diskussion om den egna studiens begränsningar/svagheter. Eftersom denna data saknas i 

materialet kan inte denna frågeställning besvaras.  

 

En av slutsatserna i artikeln av Kerr et al. handlar om att nivån hos den som lär sig påverkar 

kommunikationsträningens utfall och att insatser som är särskilt användningsbara är de som 

inkluderar reflektion (11). Populationen i studierna inkluderade i detta arbete varierade från 

förstaårsstudenter till femteårsstudenter, där större delen av studierna har en population i början 

av utbildningen. De studier som använde frågeformulär inkluderar möjlighet till reflektion i 

effektmåttet, de handlar om självupplevda förmågan/förbättringen, självförtroende, attityder och 

möjlighet till förbättring.  



 31 

 

Vid kvalitetsgranskningen av de inkluderade artiklarna stack kategorierna ”Sampling”, ”Ethics 

and bias” och ”Transferability/generalizability” ut som de områden där artiklarna överlag fick 

lägre betyg. Många av de inkluderade artiklarna beskriver inte urvalsprocessen och det är 

naturligt för denna typ av studie att använda bekvämlighetsurval, vilket var den vanligaste 

anledningen till lägre poäng i denna del. Detta hänger även ihop med lägre poäng i 

”Transferability/generalizability” då det i kriterierna här hängde ihop med att artikeln fått bra 

poäng i kategorin ”Sampling”. Angående etik och bias så fanns det brister här i många av 

artiklarna, bias diskuterades bristfälligt och angående etiken var det sällan nämnt mer än att 

studien fått godkännande från någon instans. 

 

Evidensgraden för olika studiedesigner har beskrivits genom evidenspyramiden i flera olika 

versioner, där de med lägre grad är i botten och de med högre grad i toppen. I den klassiska 

pyramiden är systematiska översikter och metaanalyser i toppen följt av randomiserade 

kontrollerade studier. Murad et al. föreslår 2016 en ny version av pyramiden där ”systematic 

reviews are a lens through which evidence is viewed (applied)” (41). Bland de inkluderade 

studierna finns en avsaknad av randomiserade kontrollerade studier (RCT), de inkluderade 

studierna har en kvasi-experimentell studiedesign. I en RCT delas deltagarna slumpmässigt in i 

grupper med olika interventioner, detta skulle inte vara genomförbart att göra vid 

kommunikationsträning inom farmaciutbildningar och det är därför inte förvånande att RCT 

saknas bland de inkluderade studierna.  

 

Studiens styrkor och svagheter  

En av detta arbetes styrkor är att PRISMA checklistan och flödesschemat användes, som är en 

hjälp för att redovisa systematiska översikter på ett evidensbaserat sätt (14). Ytterligare styrkor 

med arbetet är att två personer utförde litteratursökningen, delar av screeningen samt 

kvalitetsgranskningen. Detta är styrkor eftersom det minimerar urvalsbias och dessutom leder till 

att fler artiklar kunde granskas/screenas. Kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar genom ett 

publicerat kvalitetsgranskningsverktyg är en annan styrka. Kvaliteten på inkluderade artiklar i en 

översikt påverkar generaliserbarheten och vilka slutsatser som kan dras. Data i en översikt består 

av inkluderade artiklar och genom att redovisa för kvaliteten av inkluderade artiklar är 
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författarna transparenta med kvaliteten av den data som slutsatserna bygger på. Ytterligare en 

fördel med litteratursökningen är att den genomfördes i flera databaser som tillsammans täcker 

många vetenskapliga tidskrifter. Genom att utföra sökningen i flera databaser är det större chans 

att relevant publicerad litteratur fångas upp, dock finns ingen garanti att all hittats. 

 

Avsikten var att få med artiklar från hela världen, men spridningen av de inkluderade artiklarna 

är väldigt liten. Världsdelar som finns representerade bland de inkluderade artiklarna är 

Nordamerika (19 artiklar), Europa (3 artiklar) och Asien (1 artikel). Att majoriteten av artiklarna 

kommer från USA är i likhet med litteraturöversikten av Wallman et al. där 39 av 61 inkluderade 

artiklar var från USA. I Wallman et al. var inte heller artiklar från Afrika eller Sydamerika 

representerade. Däremot är data från Oceanien representerat där till skillnad från detta arbete 

(12). I artikeln av Kerr et al. representeras inte heller Afrika eller Sydamerika, däremot 

representeras Oceanien i likhet med Wallman et al. (11). Följden av detta blir att 

generaliserbarheten blir begränsad då stora delar av världen ej omfattas av data i detta arbete. 

Även det som tagits upp tidigare i diskussionen om kvaliteten på artiklarna samt otydligheten om 

vem som gjort vad begränsar slutsatserna som kan dras.  

 

Litteratursökningen utformades gemensamt med en annan student som skrev ett arbete vars syfte 

var likt syftet för detta arbete, dock med fokus på inlärningsaktiviteterna. En svaghet med arbetet 

är att söksträngen utformades för att generera träffar till båda studenterna. Således hade 

söksträngen kunnat justeras för att ännu bättre passa till frågeställningarna i detta arbete.  

 

Framtida forskning  

Detta arbete har undersökt effekten av kommunikationsträning samt vilka effektmått som 

används för att mäta den, koppling har inte gjorts till vilka interventioner som genomförts i 

studien. Här finns en kunskapslucka för framtida studier att fylla. Det vore relevant att i samma 

litteraturöversikt studera och jämföra vilken intervention som leder till vilken effekt. Resultatet 

skulle kunna användas för att förbättra kommunikationsträning inom farmaciutbildningar. En 

svårighet i en sådan jämförelse skulle vara att jämföra resultat från studier som använder olika 

effektmått. Det är således betydelsefullt att undersöka användbarheten och relevansen av olika 

effektmått som används i den publicerade litteraturen. 
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Wallman et al. belyste 2013 behovet av forskning som jämför olika inlärningsmetoder genom att 

inkludera fler än ett fåtal aktiviteter för inlärning i samma studie (12). Till detta behov kan 

tilläggas att det vore relevant om inlärningsmetoderna utvärderas av någon som inte varit med 

och utvecklat aktiviteten och att samma effektmått används för utvärderingen av alla 

aktiviteterna. 

 

Liksom Svensberg tar upp 2017 finns behovet av forskning som undersöker samband mellan ett 

patientrelaterat utfall och en viss typ av kommunikationsfärdighet (13). Det vore betydelsefullt 

att använda intermediära utfallsmått som mäter längre fram i kedjan, närmare patienten, vid 

utvärdering av effekten av kommunikationsträning. Exempelvis om förbättrade 

kommunikationsförmågor hos farmacistudenter kan leda till en ökad patientsäkerhet, ökad 

följsamhet till läkemedelsbehandlingen eller att mindre misstag begås vid en ökad kvalitet på den 

interprofessionella kommunikationen i ett vårdteam.  
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6. Slutsats 

Effekterna av kommunikationsträningen som beskrivs i litteraturen är till största del en 

förbättring. I stort sett alla inkluderade studier såg en förbättring/ökning i det studien mätte och 

lite mer än hälften av artiklarna såg en signifikant förbättring. Om denna förbättring innebär en 

relevant ökning av studenternas kommunikationsförmåga går dock inte säga utifrån materialet i 

detta arbete.  

 

Det finns ett flertal effektmått som i litteraturen används för att utvärdera effekten av 

kommunikationsträningen inom farmaciutbildningar. Bland studierna inkluderade i detta arbete 

förekommer både objektiv och subjektiv bedömning, dessa var lika vanligt förekommande.  

 

I litteraturen finns en brist i redovisningen om vem som utvärderar effekten. Baserat på att denna 

data saknas i materialet kan frågeställning om vem som utvärderar effekten inte besvaras. Det 

finns ett behov av att tydligare redovisa denna aspekt i framtida forskning, samt att oberoende 

forskare utvärderar effekten av kommunikationsträningen.  
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8. Bilaga 1  

Fullständig redovisning av sökning i PubMed 

Tabell A1. Tabell över sökstrategi för PubMed. Sökning utförd 2021/03/02.  

Söknummer  Söktermer Antal träffar  

1 communication[MeSH Terms] 318 265 

2 communication*[Title/Abstract] 271 363 

3 1 OR 2 531 381 

4 pharmacy education[MeSH Terms] 8 169 

5 "pharmacy education"[Title/Abstract] 1 698 

6 4 OR 5 8 703 

7 3 AND 6 769 

8  7 Filters: from 2010/09/02 – 2021/03/01 532 

9 7 Filters: English from 2010/09/02 – 2021/03/01 483 

 

Fullständig söksträng:  

Search: ((Communication[MeSH Terms]) OR (communication*[Title/Abstract])) AND 

((pharmacy education[MeSH Terms]) OR ("pharmacy education"[Title/Abstract])) Filters: 

English, from 2010/9/2 - 2021/3/1 

  



 42 

9. Bilaga 2  

Fullständig redovisning av sökning i PsycINFO och ERIC 

Tabell A2. Tabell över sökstrategi för PsycINFO och ERIC genom plattformen EBSCOhost. Sökning utförd 

2021/03/02.  

Söknummer  Söktermer Antal träffar  

1 TX communication* 560 528 

2 TX ”pharmacy education” 432 

3 1 AND 2 49 

4 English  49 

5 2010-09 – 2021-03 25 

 

Antal artiklar från respektive databas:  

PsycINFO 21  

ERIC 4



10. Bilaga 3 

Redovisning av kvalitetsgranskningen 

Tabell A3. Redovisning av poäng från kvalitetsgranskningen enligt Hawker et al. (15), i bokstavsordning efter första författarens namn.  

 

Förklaringar: 40= grön= Good, 30= gul= Fair, 20= orange= Poor, 10= röd= Very poor  

1= Abstract and title, 2= Introduction and aims, 3= Method and data, 4= Sampling, 5= Data analysis,  

6= Ethics and bias, 7= Findings/results, 8= Transferability/generalizability, 9= Implications and usefulness 
 

 

År Första författaren Titel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt 

2019 Abdi et al. (16) 

Preparing competent graduates for delivering pharmaceutical care: an experience from 

Northern Cyprus 40 40 40 20 40 30 40 20 40 310 

2019 Arif et al. (17) 

An Elective Course to Train Student Pharmacists to Provide Culturally Sensitive Health 

Care 40 40 40 30 40 40 40 30 40 340 

2019 Brust-Sisti et al. (18) 

Situation, background, assessment, recommendation (SBAR) technique education 

enhances pharmacy student communication ability and confidence 40 40 40 40 40 40 40 40 30 350 

2017 Dircks et al. (19) 

Advances in clinical pharmacy education in Germany: a quasi-experimental single-blinded 

study to evaluate a patient-centred clinical pharmacy course in psychiatry 40 40 40 20 20 30 40 20 40 290 

2011 Falter et al. (20) A service learning program in providing nutrition education to children 40 40 40 20 40 20 40 20 40 300 

2020 Farahani et al. (21) 

Efficacy of an Objective Structured Clinical Examination Training Approach for Training 

Pharmacy Students in Diabetes Mellitus Counseling: A Randomized Controlled Trial 30 40 40 30 40 40 40 30 30 320 

2013 Ferreri et al. (22) Redesign of a large lecture course into a small-group learning course 40 40 40 20 20 30 40 20 40 290 

2017 Gillette et al. (23) Improving Pharmacy Student Communication Outcomes Using Standardized Patients 40 40 40 30 40 40 40 30 40 340 

2014 Gums et al. (24) Outcomes of Individualized Formative Assessments in a Pharmacy Skills Laboratory 40 40 40 20 40 30 40 20 40 310 

2014 Hagemeier et al. (25) 

Impact of an interprofessional communication course on nursing, medical, and pharmacy 

students' communication skill self-efficacy beliefs 40 40 40 20 30 30 40 20 30 290 

2016 Hess et al. (26) 

Teaching Communication Skills to Medical and Pharmacy Students Through a Blended 

Learning Course 40 40 40 30 40 30 30 30 40 320 

2013 Horton et al. (27) 

A standardized patient counseling rubric for a pharmaceutical care and communications 

course 40 30 40 20 40 20 40 20 20 270 
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Fortsättning av Tabell A3. 

 

Förklaringar: 40= grön= Good, 30= gul= Fair, 20= orange= Poor, 10= röd= Very poor  

1= Abstract and title, 2= Introduction and aims, 3= Method and data, 4= Sampling, 5= Data analysis,  

6= Ethics and bias, 7= Findings/results, 8= Transferability/generalizability, 9= Implications and usefulness 

År Första författaren Titel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt 

2019 Jin et al. (28) 

The influence of a patient counseling training session on pharmacy students' self-perceived 

communication skills, confidence levels, and attitudes about communication skills training 40 40 40 30 40 30 40 30 30 320 

2017 Kirwin et al. (29) 

Interprofessional Curbside Consults to Develop Team Communication and Improve Student 

Achievement of Learning Outcomes 40 40 40 20 20 20 40 20 30 270 

2015 Lampkin et al. (30) Active learning through a debate series in a first-year pharmacy self-care course 40 30 40 30 40 20 40 30 30 300 

2010 Lonie et al. (31) 

Does the addition of writing into a pharmacy communication skills course significantly 

impact student communicative learning outcomes? A pilot study 40 40 40 30 40 30 40 30 20 310 

2015 Luiz Adrian et al. (32) Developing pharmacy student communication skills through role-playing and active learning 40 40 40 20 20 30 40 20 30 280 

2012 Martin et al. (33) A model for partnering first-year student pharmacists with community-based older adults 40 40 40 20 30 30 40 20 30 290 

2012 Rogers et al. (34) 

The influence of a patient-counseling course on the communication apprehension, outcome 

expectations, and self-efficacy of first-year pharmacy students 40 40 40 30 30 30 40 30 40 320 

2015 Shrader et al. (35) 

Incorporating Standardized Colleague Simulations in a Clinical Assessment Course and 

Evaluating the Impact on Interprofessional Communication 40 40 40 20 40 30 30 20 40 300 

2019 Stafford et al. (36) A communications module to reinforce motivational interviewing concepts 40 40 30 20 20 30 40 20 40 280 

2016 Trujillo et al. (37) 

The Impact of a Standalone, Patient-centered Communication Course Series on Student 

Achievement, Preparedness, and Attitudes 40 40 40 30 20 40 40 30 20 300 

2018 Vyas et al. (38) Training Students to Address Vaccine Hesitancy and/or Refusal 40 40 40 20 30 30 40 20 40 300 
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