
	  

	   	  

	  
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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Huvuddelen	  av	  klinikerna	  har	  fått	  etikgodkännande	  

Enligt	  Emotras	  planering	  hade	  Bolaget	  räknat	  med	  att	  samtliga	  kliniker	  nu	  skulle	  ha	  erhållit	  etikgodkännande	  
från	  lokal	  etisk	  kommitté	  och	  det	  stora	  flertalet	  av	  klinikerna	  har	  också	  fått	  ett	  sådant.	  Ett	  fåtal	  kliniker	  har	  
dock	  ännu	  inte	  fått	  godkännande	  från	  sin	  lokala	  kommitté.	  Anledningen	  har	  uteslutande	  varit	  att	  klinikerna	  
kommit	   in	   sent	   i	   projektet	   och	   inte	   hunnit	   med	   att	   ta	   fram	   alla	   uppgifter	   som	   krävs	   för	   en	   ansökan.	  
Förseningarna	   kan	   få	   till	   konsekvens	   att	   resultatsammanställningen	   från	   studien	   försenas	   med	   en	   till	   tre	  
månader.	  
	  
Emotra	  har	  tidigare	  räknat	  med	  att	  samtliga	  kliniker	  nu	  skulle	  vara	  igång	  med	  att	  testa	  patienter.	  Ett	  fåtal	  
kliniker	  har	  dock	  ännu	  inte	  erhållit	  godkännande	  från	  sin	  lokala	  etiska	  kommitté.	  Det	  har	  enbart	  rört	  sig	  om	  
svårigheter	  att	  hinna	  med	  ett	  pressat	  tidsschema.	  Hittills	  har	  inga	  invändningar	  mot	  användningen	  av	  EDOR	  
eller	  mot	  studiens	  upplägg	  framkommit.	  Det	  är	  dock	  en	  hel	  del	  uppgifter	  som	  ska	  sammanställas	  i	  en	  
etikansökan	  och	  kraven	  varierar	  mellan	  olika	  universitets	  etikkommittéer.	  
	  
Det	  finns	  en	  risk	  att	  detta	  kan	  försena	  studien	  med	  ett	  antal	  månader	  men	  det	  har	  Bolaget	  hela	  tiden	  räknat	  
med,	  eftersom	  man	  inte	  kan	  styra	  över	  klinikernas	  resurstilldelning.	  Syftet	  med	  att	  hålla	  Bolagets	  organisation	  
och	  kostnader	  på	  en	  låg	  nivå	  är	  just	  för	  att	  ha	  uthållighet	  ifall	  förseningar	  skulle	  råka	  uppstå.	  	  
Det	  är	  dock	  inte	  säkert	  att	  förseningarna	  med	  etikgodkännande	  måste	  få	  några	  konsekvenser.	  Om	  studien	  blir	  
försenad	  eller	  inte	  beror	  bland	  annat	  på	  hur	  snabbt	  det	  går	  att	  inkludera	  och	  testa	  ett	  tillräckligt	  stort	  antal	  
patienter	  i	  multicenterstudien.	  
	  
Emotra	  kommer	  att	  återkomma	  med	  information	  om	  läget	  i	  studien	  när	  den	  kommit	  så	  långt	  att	  det	  finns	  
något	  substantiellt	  att	  informera	  om.	  
	  	  
-‐	  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	  
Telefon:	  0708-‐25	  45	  47	  
E-‐post:	  claes@emotra.se	  
	  
	  


