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Status avseende den planerade kliniska studien
Emotra meddelar att uppstartsmötet i Rom genomfördes som planerat under den 14:e och 15:e april 2014.
Ett 30-tal deltagare representerande 17 kliniker från nio länder i Europa träffades och enades om vikten att
genomföra den planerade kliniska utvärderingen av EDOR för evaluering av självmordsrisk. En stor del av
tiden ägnades åt att utbilda deltagarna i användningen av metoden. Flera kliniker har erhållit godkännande
från respektive lokal etisk kommitté och kan därmed inleda studien. Studien bedöms vara slutförd under
våren 2016. När Emotra har uppnått ett tillräckligt starkt vetenskapligt stöd kan marknadslansering inledas.
Av de 19 kliniker som tecknat samarbetsavtal med Emotra deltog 17 i mötet. Deltagarna bestod av
opinionsledande forskare/kliniker inom suicidområdet i Europa. Samtliga deltagare enades om behovet av att
få fram en kliniskt fungerande diagnostisk metod för att bestämma självmordsrisken hos deprimerade.
Enighet nåddes även beträffande den slutliga utformningen av det kliniska studieprotokollet och stor vikt lades
vid Emotras strategiska val, att med hjälp av opinionsledare föra den nya tekniken vidare ut till sjukvården. En
publiceringskommitté, bestående av sex representanter tillsattes, vilken fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för
framtida publikationer och även principer för informationsspridning av studiernas resultat.
Godkännande från etisk kommitté och studiestart
Flera kliniker meddelade att de erhållit godkännande från respektive lokal etisk kommitté. Dessa kliniker fick
med sig kompletta produktsystem från Emotra och kan därmed börja testa patienter omedelbart. Ytterligare
kliniker meddelade att de kommit långt i processen och förväntas att få godkänt från respektive etisk kommitté
under maj/juni 2014.
De kliniker som tillkommit under de senaste veckorna arbetar med att sammanställa sina ansökningar till
respektive etisk kommitté. Med stöd från andra kliniker, som redan skickat in ansökan, bör dock ansökningar
kunna lämnas in inom kort. De två kliniker som inte hade möjlighet att närvara under mötet, har redan lämnat
in etik-ansökan och kommer att utbildas inom kort. Styrelsens bedömning är att de fyra tillkomna klinikerna,
utöver de planerade 15, inte ska orsaka någon väsentlig försening av när samtliga resultat ska kunna finnas
framme. Målsättningen är att studien ska vara slutförd under våren 2016.
- Emotra är inne i ett dynamiskt skede som involverar allt fler kliniska samarbetspartners. För att inte äventyra
den finansiella uthålligheten bedriver vi 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, kan vi inleda lansering av metoden i Europa, säger VD Claes Holmberg.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Claes Holmberg, VD
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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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