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Emotra har lämnat in ansökan om stöd från EU:s Horizon 2020
Emotras har lämnat in ansökan om ekonomiskt stöd från EU:s program, Horizon 2020. Ansökan avser 50 KEUR
för en Fas 1- studie, en förstudie som ska visa möjligheterna att bredda indikationsområdena för EDOR, till att
omfatta även barn och ungdomar upp till 20 års ålder. Förstudien ska även omfatta en genomgång av
förutsättningarna för att utveckla, ”EDOR Interconnect”, en globala kommunikationsplattform som ska
underlätta för Emotra att kommunicera med kliniker och att serva dessa i olika delar av världen.
Arbetet med att ta fram en ansökan om medel till förstudien har pågått sedan början av hösten 2014 och
resulterade i att ansökan lämnades in igår, den 17 mars 2015. Framtagningen av en ansökan om pengar från EU
har varit ett omfattande och mödosamt arbete och har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Västra
Götalandsregionen. Inom tre månader från inlämningsdatum väntas besked från EU. Förstudien kan dock starta
tidigast cirka tre månader efter ett positivt besked.
Målsättningen med förstudien är att visa att Emotra har förutsättningar att genomföra en klinisk
multicenterstudie, som visar att EDOR fungerar vid evaluering av självmordsrisk inom målgruppen barn och
ungdomar upp till 20 års ålder och att det finns ett stort marknadsmässigt behov av en sådan metod.
Målsättningen är även att visa nyttan av ”EDOR Interconnect”, en global kommunikationsplattform, som
kommer att underlätta användningen av EDOR. Den är tänkt att användas för internetbaserad kommunikation
mellan kliniker i olika delar av världen och Emotras analysverksamhet. Tanken är även att EDOR Interconnect
ska rymma en databas, i vilken samtliga patient- och testdata ska lagras. Databasen kommer att möjliggöra god
efterkontroll av metodens tillförlitlighet men även underlätta framtida forskning om hur suicidrisken ser ut
inom olika populationer.
Att bredda indikationsområdena för EDOR, till att även omfatta yngre och att utveckla EDOR Interconnect, är
av långsiktig strategisk betydelse för Emotra och kommer därför att genomföras på sikt. Den första aktiviteten
syftar till en markant ökning av den framtida marknaden för EDOR. Den andra skulle leda till att relationerna till
kunderna avsevärt förstärks. Skulle Emotra erhålla stöd från EU:s Horizon 2020, innebär det möjligheten att
tidigarelägga denna utveckling, som annars måste finansieras på annat sätt. Skulle inget stöd från EU erhållas
kommer ingen förstudie att genomföras.
Förstudien får ta maximalt 6 månader och om den visar på goda förutsättningar att gå vidare, kommer en
ansökan om en full Fas 2- studie lämnas in. En Fas 2- studie kan EU finansiera med upp till 2,5 MEUR. EU har
beslutat att Horizon 2020 ska fokusera på små och medelstora företag som har goda möjligheter att medverka
till att det skapas fler arbeten, goda affärsmöjligheter, bättre hälsa och ökad livskvalitet för EU:s befolkning.
Emotras styrelse har gjort bedömningen att EU:s nya fokus, avsevärt stärker Emotras chanser att få ta del av de
omfattande forsknings- och utvecklingsanslag som delas ut. Dock ska understrykas att det är många företag
från hela EU-marknaden som söker anslag ur Horizon 2020 och konkurrensen är hård.
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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