
 

  

 

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 27 mars 2015 

EDOR på vetenskapliga kongresser 

Emotras metod, EDOR, för evaluering av självmordsrisk presenteras på allt fler vetenskapliga kongresser runt 
om i Europa. Ett flertal aktiviteter, seminarier, workshops och poster-presentationer kommer att genomföras 
under European Psychiatric Associations kommande världskongress i Wien, 28-31 mars 2015. Professor Marco 
Sarchiapone, har under senaste veckan presenterat EDOR på stora nationella psykiatrikongresser i Rumänien 
och i Israel.  Lars-Håkan Thorell och Marco Sarchiapone kommer att framträda under ytterligare ett antal 
kongresser längre fram under året.  
 
Emotras VD, Claes Holmberg, forskningschefen och upphovsmannen bakom EDOR, Lars-Håkan Thorell och 
Professor Marco Sarchiapone kommer att medverka i en rad olika aktiviteter under Wienkongressen. Ett 
särskilt seminarium om EDOR kommer att genomföras. Metoden kommer även att presenteras under en 
workshop, som avhandlar framtida affärsmöjligheter inom psykiatrin. Dessutom ges en posterpresentation om 
EDOR och vad den pågående kliniska multicenterstudien syftar till. Inga resultat kan dock ännu presenteras, 
eftersom det krävs att alla testade patienter följs upp under ett år efter test. 
 
Att antalet inrapporterade tester nu har tagit fart ordentligt kommer emellertid att nämnas. Efter höstens 
problem med överföring av EDOR testdata, fungerar nu rapporteringen helt enligt Emotras och samtliga 
medverkande klinikers önskemål. Över 170 patienter har testats så här långt, 140 av dessa under de senaste 5 
veckorna. Inflödet av nya tester är nu helt enligt plan. Ett flertal av de kliniska centra som deltar i 
multicenterstudien kommer till Wien. Samtliga dessa kommer att delta under ett arbetsmöte som Emotra 
arrangerar under kvällstid.  
 
Engagemanget från klinikerna är stort. Bolaget har utmärkta relationer till samtliga kliniker. Dessa hävdar att 
det inte är svårt att arbeta med metoden, att det varit lätt att komma igång när väl problemen från i höstas 
avhjälpts och att testerna inte upplevs som betungande och tidskrävande av de inblandade.  
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Holmberg, VD, Telefon: 0708-25 45 47, E-post: 
claes@emotra.se 
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