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Emotra tecknar samarbetsavtal med framträdande professor
Emotra meddelar att ett samarbetsavtal har tecknats med Professor Marco Sarchiapone, Medicine and
Health Science Department, vid University of Molise i Italien. Professor Sarchiapone, som är en framstående
person inom suicidforskning i Europa, kommer att ha en framträdande roll i koordineringen av Emotras
planerade multicenterstudie och i arrangemangen av internationella vetenskapliga möten om den teknik
Emotra arbetar med, en teknik som har potentialen att radikalt förändra psykiatrins sätt att diagnostisera
riskpatienter för självmord.
Professor Marco Sarchiapone kommer mer specifikt att medverka i rekryteringen av fler centra, i slutförandet
av studieupplägg, i koordinering av studien och i att organisera internationella symposier i ämnet
suicidprevention i samband med kommande årliga världskongresser. Professor Sarchiapone har mångårig
erfarenhet av att organisera och genomföra breda internationella forskningsstudier inom suicidområdet och
idag leder Sarchiapone den viktiga suicidsektionen inom EPA, European Psychiatric Association.
– Att vi fått ombord Professor Sarchiapone, betyder oerhört mycket för det fortsatta arbetet. Vår strategi går
ut på att förankra metoden hos de ledande klinikerna på området och nu har vi tillgång till en världsauktoritet,
som i sin starka position kan se till att metoden når ut till marknaden på stora internationella möten,
kommenterar Emotras VD, Claes Holmberg.
Sammanlagt 15 ledande kliniker i Europa ska, enligt Bolagets planer utvärdera metoden under de närmaste två
åren. Diskussioner och förhandlingar pågår med ett flertal kliniker i olika länder. Arbeten med ansökningar till
etiska kommittéer och CE-märkning av produkten, pågår parallellt som en del av förberedelserna för de kliniska
utvärderingarna.
Emotra är inne i ett dynamiskt skede som involverar allt fler kliniska samarbetspartners. För att inte äventyra
den finansiella uthålligheten bedriver Bolaget allt arbete i en liten organisation och på ett så kostnadseffektivt
sätt som möjligt. När Emotras metod har fått ett tillräckligt starkt internationellt vetenskapligt stöd från de
kliniker som utvärderar EDOR, inleds lansering av metoden i Europa.
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Emotra AB (publ) har utvecklat en metod – EDOR – med syftet att upptäcka deprimerade patienters
självmordsbenägenhet. Metoden har i studier omfattande fler än 1 000 patienter påvisat en tillförlitlighet om
cirka 97 procent. Med andra ord kan Emotras metod med 97 procents säkerhet fastställa om en person befinner
sig i riskzonen för en signifikant ökad självmordsbenägenhet, varpå beslut kan fattas om att inleda särskilda
självmordspreventiva insatser. Med EDOR ska rätt patienter få möjlighet till rätt vård.
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