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Emotras metod presenteras vid internationella världskongresser 

• Emotra har utvecklat, EDOR, ”ElektroDermal OrienteringsReaktivitet”, ett objektivt och kvantitativt 
fysiologiskt test för att mäta hyporeaktivitet 

• Tidigare publicerade vetenskapliga studier har visat att 97 procent av testade patienter, som senare 
försöker ta sina liv, är hyporeaktiva 

• Rutinmässig testning med EDOR, skulle innebära en lösning på den psykiatriska vårdens svåraste 
utmaning, att bedöma självmordsbenägenhet 

Att den vetenskapliga världen inom psykiatrin i allt större utsträckning börjar ta till sig Emotras metod, 
EDOR, belyses genom att två av höstens stora kongresser inom området innehåller vetenskapliga 
presentationer som handlar om forskningen kring metoden. 

Den världskände tyske psykiatriprofessorn, Wolfgang P. Kaschka i Ravensburg, presenterar 
vetenskapliga resultat om metoden vid ”22nd World Congress on Psychosomatic Medicine, Lissabon, 
12-14 September 2013”. Titeln på hans presentation är; ”IS ELECTRODERMAL HYPOREACTIVITY A 
TRAIT MARKER FOR SUICIDE RISK IN DEPRESSION AND BIPOLAR DISORDER?” 

Wolfgang Kaschka är medförfattare i den vetenskapliga artikel som redogör för resultaten från 
uppföljning av 783 tyska patienter, i ett samarbete mellan tyska forskarlag och Lars-Håkan Thorell, 
upphovsmannen till EDOR.  

Lars-Håkan Thorell presenterar sin metod och sin forskning vid ” XXVII World Congress of THE 
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SUICEDE PREVENTION, Oslo, 24-28 September 2013”. 

Utöver dessa vetenskapliga presentationer kan noteras att, Emotras VD, Claes Holmberg, presenterar 
Bolaget och dess metod vid ”The 17th MedTech Investing Europe Conference, 25-26 September 
2013, Kings Fund, London”. 

Dessa erkännanden av Emotras metod kommer samtidigt som det har gått att konstatera att allt fler 
forskare på området citerar från och refererar till Lars-Håkan Thorells vetenskapliga arbeten.  

Att EDOR tas upp på internationella vetenskapliga kongresser inom psykiatri och 
självmordsprevention innebär ett stort genombrott mot ett erkännande av metoden. Emotras ledning 
räknar med att detta kommer att leda till att intresset för att medverka i kliniska utvärderingar av 
metoden, ytterligare kommer att stärkas. 

För ytterligare information kontakta Claes Holmberg, VD, Emotra AB, 0708-25 45 47 claes@emotra.se 
eller Lars-Håkan Thorell, Forskningschef, Emotra AB,  0703- 26 38 53, lars@emotra.se  
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