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Lars-Håkan Thorell utsedd till President i World Suicidology Net.
Lars-Håkan Thorell, upphovsmannen bakom EDOR och Emotras forskningschef har utsetts till President i den
världsomspännande organisationen World Suicidology Net. Organisationen har flera hundra medlemmar och
spänner över 50 länder i världen. Dess uppgift är att sprida information som rör forskning om suicidprevention
och andra suicidrelaterade frågor.
Det är ett ärofyllt uppdrag, som upphovsmannen bakom EDOR utsetts för och accepterat. Anledningen till att
han utsetts är hans mångåriga forskningsarbete, vilket resulterat i EDOR, en diagnostisk metod för evaluering
av riskpatienter för självmord. Det nya uppdraget är ett bevis på den internationella uppskattningen av LarsHåkan Thorells forskningsinsatser och kanske främst att forskningen lett fram till en kliniskt fungerande
diagnostisk metod, som nu utprovas i tio europeiska länder.
Uppdraget ryms väl inom Lars-Håkan Thorells ansvar som Emotras forskningschef. Bolaget räknar med att, även
om viss tid måste avsättas för presidentskapet i World Suicidology Net, kommer utnämningen att leda till att
många värdefulla kontakter etableras med forskare även i länder utanför Europa och det stärker naturligtvis
även relationerna till de ledande forskarna inom Europa. Trovärdigheten för EDOR och för Lars-Håkan Thorells
forskning ökar ytterligare och det torde komma att ha en avgörande betydelse när väl Emotras metod ska
introduceras på den internationella marknaden.
Emotras metod väcker ett ökat intresse och engagemang bland de främsta forskarna inom de suicidpreventiva
området. Särskilda symposier om metoden organiseras i samband med internationella vetenskapliga
kongresser. Lars-Håkan Thorell och andra ger allt fler presentationer om metoden på vetenskapliga möten. Det
ändrar emellertid inte på det faktum att den pågående kliniska multicenterstudien måste genomföras och visa
att metoden är säker, tillförlitlig, effektiv och användarvänlig. Endast om detta uppnås finns goda
förutsättningar för en lyckosam marknadsintroduktion av EDOR.
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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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