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Symposium om EDOR under EPA:s internationella kongress
European Psychiatric Association har fattat beslut om vilka områden som ska belysas under särskilda
symposier under ”23rd European Congress of Psychiatry” 28-31 mars 2015 i Wien, Österike. Som ett av
endast tre ämnen har Emotras metod, för evaluering av självmordsrisk, valts ut. Konferensen är en av
världens största psykiatrikongresser och den främsta årliga internationella sammankomsten för europeiska
psykiatrer
Professor Marco Sarchiapone, Department of Medicine and Health Sciences, University of Molise, Campobasso,
Italy och vetenskaplig rådgivare åt Emotra, sände under våren in en ansökan till ”the Scientific Committee of
the 2015 EPA Congress in Vienna” om att få anordna ett symposium om EDOR under konferensen. I hård
konkurrens med många sökande valdes Emotras metod ut tillsammans med ytterligare två ämnen.
Att EDOR tas upp i ett så viktigt sammanhang är den hittills största framgången i Emotras arbete med att
förankra metoden inom den psykiatriska vården.
EPA:s beslut är en indikation på att Emotras sätt att testa självmordsrisk genererar ökat intresse inom den
psykiatriska professionen men det är lika mycket ett bevis på hur värdefullt avtalet med EPA:s suicidsektion är
för Bolaget. Utan organisationens och professor Sarchiapones direkta medverkan hade inte EDOR valts som
ämne för ett symposium redan under 2015.
EDOR kommer att belysas under ytterligare ett antal viktiga internationella kongresser under den närmaste
tiden; Under 15th European Symposium on Suicide 27-30 augusti 2014 i Tallin, Estland anordnas ett särskilt
symposium med titeln; Assessment of suicide risk: From research to clinical practice med Professor Marco
Sarchiapone som Chairman och Lars-Håkan Thorell, som Co- Chairman. Lars-Håkan Thorell är även talare under
symposiet och presenterar sin forskning.
Lars-Håkan Thorell talar även vid XVI World Congress of Psychiatry 14-18 september i Madrid, vilket är World
Psychiatric Associations årliga världskongress. Utöver ovan nämnda symposier och presentationer kommer
Thorell liksom ett flertal andra framträdande opinionsledare att ge presentationer om Emotras metod vid olika
internationella och nationella kongresser under 2014 och 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

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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