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Emotra tecknar samarbetsavtal med universitetet i Cluj-Napoca,
Rumänien
Emotra meddelar att ett samarbetsavtal har tecknats med en psykiatrisk klinik vid Universitet i Cluj-Napoca,
Rumänien. Kliniken blir därmed den åttonde kliniken som tecknat avtal om medverkan i Emotras kliniska
multicenterstudie som syftar till att utvärdera användningen av EDOR, för evaluering av självmordsrisk.
Hittills har åtta kliniker tecknat samarbetsavtal med Emotra. Bolagets målsättning är att cirka 15 europeiska
kliniker ska inleda kliniska utvärderingar av Emotras testmetod för förberedande marknadsintroduktion under
det första kvartalet 2014. Utvärderingen beräknas pågå 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 är listat på AktieTorget och bolaget har utvecklat en metod – EDOR – med syftet att upptäcka deprimerade
patienters självmordsbenägenhet. Sammantaget har fler än 1 000 patienter testats och följts upp. En tillförlitlighet av upp
till 97 procent har påvisats med EDOR. 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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