Pressmeddelande från Emotra AB (publ)
Göteborg den 10 juli 2015

Thorell presenterar EDOR i USA i höst
Upphovsmannen bakom Emotras metod, EDOR, för evaluering av självmordsrisk, Lars-Håkan Thorell,
presenterar sin forskning och sina upptäckter under en viktig internationell Kongress i USA i höst; IASR/AFSP
International Summit on Suicide Research, October 11-14 2015, Waldorf Astoria Hotel, New York City,
Preventing Suicide: Progress through Research. I den pågående multicenterstudien har över 450 patienter nu
testats.
Efter Professor Marco Sarchiapones besök i USA då han fick möjligheter att presentera EDOR och den
pågående europeiska multicenterstudien ökar intresset för metoden i USA. I oktober ger Lars-Håkan Thorell en
presentation av metoden, den tidigare forskningen och den pågående multicenterstudien under en stor och
viktig internationell kongress som anordnas av två ledande organisationer på området; International Academy
of Suicide Research och American Foundation for Suicide Prevention. Kongressen samlar många av världens
främsta forskare inom suicidområdet.
Emotras främsta fokus är dock att genomföra den pågående multicenterstudien och att tillsammans med de
medverkande klinikerna nå konsensus om metodens säkerhet, effekt, tillförlitlighet och reproducerbarhet. När
en sådan konsensus har uppnåtts lanseras produkten i Europa. Skulle det ökade intresset från amerikanskt håll
leda till att kliniker i USA önskar genomföra egna studier och det finns realistiska förutsättningarna att fullfölja
sådana ser Emotra inga hinder att påbörja dessa redan innan den europeiska lanseringen inleds.
Multicenterstudien, som drivs i samarbete mellan Emotra och European Psychiatric Associations Suicide
Section, fortsätter att löpa enligt plan och i dagsläget har EDOR Testdata från över 450 patienter analyserats av
Emotra. Efter de problem med överföring av data som uppstod under hösten har inga ytterligare hinder eller
tekniska problem uppstått. Metoden fungerar helt enligt förväntningar och klinikerna upplever inga svårigheter
att använda testet.
Den 16-18 september träffas flertalet kliniker i Rom för gemensamma överläggningar om metoden, om det
kliniska protokollet och det aktuella läget i studien samt om utsikter inför det fortsatta arbetet. Mötet
organiseras av Professor Marco Sarchiapone, som samtidigt organiserar en forskningskongress för unga
suicidforskare inom ramen för European Psychiatric Association- Suicide Section. Forskningskongressen
kommer att starta omedelbart efter det att EDOR-mötet avslutas. På så vis får nästa generations forskare inom
området chansen att höra om EDOR redan nu.
Professor Sarchiapone kommenterar kongressen:
”In my mind, it is an ideal situation that we are able to introduce EDOR to the young scientist already now. We
want them to know that there is an ongoing study on a risk evaluation method and that the purpose with the
study is to demonstrate that a reliable instrument could be used in order to better identify patients at risk for
suicide. Still the professional expertise will be responsible for the final clinical judgement but their work will be
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supported by a quantitative and accurate measurement. In this way EDOR has the potential to become an
important complement to the professionals work.”
Den 29-30 september presenterar, Emotras VD, Claes Holmberg, bolaget och dess metod, EDOR, i samband
med The 21st MedTech Investing Europe Conference, The King’s Fund, London, UK.
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