
 

  

 

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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Pressmeddelande från Emotra AB (publ)  

Göteborg den 17 december 2014 

Emotra har beviljats EU-kort från Västra Götalandsregionen 

Emotra har fått positivt besked från Västra Götalandsregionen (VGR) beträffande ansökan om EU-kort. Ett EU-
kort är ett finansiellt stöd från VGR, som syftar till att underlätta för västsvenska innovationsföretag att 
förbereda sig för att söka stöd från EU. Stödet som beviljats är 150 KSEK och syftar till att finansiera Emotras 
arbete och förberedelse för att ansöka om pengar från EU:s program Horizon 2020. Emotra avser att lämna in 
en ansökan till EU om 50 KEUR för finansiering av en förstudie som ska visa möjligheterna att bredda 
indikationsområdena för EDOR, till att omfatta även barn och ungdomar upp till 18 års ålder. 
 
Arbetet med att ta fram en ansökan om medel till förstudien pågår sedan en tid tillbaka och ska enligt planerna 
lämnas in till EU, senast den 17 mars 2015. Framtagningen av en ansökan om pengar från EU är ett mödosamt 
och kostsamt arbete. Det positiva beslutet från VGR gör att detta arbete nu kan fortsätta utan risk att för stor 
del av företagets likvida medel ska förbrukas. 
 
Förstudien får ta maximalt 6 månader och om den visar på goda förutsättningar att gå vidare, kommer en 
ansökan om en full studie att lämnas in. En komplett studie kan EU finansiera med upp till 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.  Om Emotra skulle ta sig hela vägen och få täckt 
kostnaderna för ett forskningsprojekt som syftar till att visa att EDOR fungerar även på barn upp till 18 års 
ålder, skulle företaget vinna en hel del tid. Utan anslag från EU, måste bolaget vänta med en sådan studie till 
dess att den kan finansieras med medel från försäljningsverksamheten. 
 
Med anslag från EU, skulle en studie på barn och ungdomar upp till 18 års ålder, kunna vara igång om ett drygt 
år. 
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