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Emotra meddelar att lanseringen är planerad att starta inom kort
Emotra AB:s (”Emotra”) styrelse meddelar idag, den 15 maj 2017, att bolagets ledning har ägnat veckorna efter
konsensusmötet i Rom och EPA-mötet i Florens åt att förbereda själva starten på den kommande lanseringen
av EDOR®. Bolaget planerar för fem utbildningstillfällen, varav två innan sommaren. Dessa utbildningstillfällen
utgör viktiga delar i bolagets marknadsföringsarbete. I enlighet med tidigare kommunicerade målsättningar
och bedömt kapitalbehov behöver Emotra tillföras ytterligare rörelsekapital för att kunna genomföra
marknadslansering av EDOR®.
Efter givande dagar i samband med först konsensusmötet i Rom och därefter EPA-kongressen i Florens och med
tanke på den planerade marknadslanseringen av EDOR® och det ökade kapitalbehov som dessa planer innebär
har styrelsen haft en intensiv period. Fokus har varit att förbereda starten på lanseringen av EDOR®. Bolaget har
fört intensiva diskussioner med Professor Marco Sarchiapone och hans grupp samt ytterligare några av de mest
framträdande forskarna, som medverkat i multicenterstudien. Samtalen har kretsat kring olika strategiska frågor
som rör den planerade lanseringen. För att kunna genomföra marknadslanseringen av EDOR® behöver Emotra,
som tidigare kommunicerats, tillföras ytterligare rörelsekapital.
Det är viktigt att lyssna på synpunkter som framförs av ledande kliniska specialister. En öppen dialog med
forskarna ger värdefull input och vägledning till Emotra inför den kommande lanseringen. EDOR® kommer att
introduceras till psykiatriska specialistkliniker i Europa som en objektiv mätmetod, som syftar till att komplettera
den traditionella subjektiva evalueringen av självmordsrisk i kliniska rutinsituationer. Genom att test med EDOR®
identifierar hyporeaktiva patienter och genom att hyporeaktivitet är en klar markör för självmordsbeteende ger
metoden stöd i den rutinmässiga bedömningen.
Diskussionerna med gruppen kring Professor Sarchiapone har varit framgångsrika. Emotra har hela tiden
eftersträvat att lansera EDOR® i samarbete med European Psychiatric Association - Suicide Section (”EPA-SS”)
och med de framträdande forskare som medverkat i studien. Den önskvärda strategin är att tillsammans med
dessa, organisera lokala/nationella informations- och utbildningsträffar. Om Emotra lyckas få med sig de här
ledande forskarna att aktivt medverka i att introducera och sprida den nya teknologin till specialisterna runt om
i Europa, leder det till ökad trovärdighet och minskade barriärer för en helt ny metod som EDOR®. Bolaget räknar
med att det till en början kommer att krävas en hel del ansträngningar för att göra EDOR® känd i bredare
psykiatriska kretsar och att kursverksamheten måste marknadsföras intensivt i olika länder i Europa för att locka
deltagare till nationella eventuellt till och med lokala kurser. På lite längre sikt borde det dock bli allt enklare att
attrahera större deltagarantal, vilket kommer att medföra att kursverksamheten blir allt mer omfattande och att
allt fler kurser måste arrangeras. Erfarenheter från andra marknadsintroduktioner inom det medicintekniska
området visar att tillströmningen till liknande kurser ökar ju fler kliniska centra som fått möjligheter att själva
erfara fördelarna med ny teknik. Innan Emotra befinner sig i den gynnsamma situationen får bolaget eventuellt
nöja sig med ett något lägre antal deltagare och enstaka kurser i varje land. Här gynnas dock Emotra av de redan
goda relationerna med ett stort antal framträdande psykiatriska specialister i ett tiotal länder i Europa. Inte minst
tack vare Professor Sarchiapones personliga engagemang har förhandlingarna i gruppen varit framgångsrika och
diskussionerna har nu lett fram till att Professor Sarchiapone tagit initiativet till att snarast få till stånd de första
kurstillfällena. Professor Sarchiapone har förhört sig om möjligheterna att få till stånd ett antal
utbildningstillfällen innan och strax efter sommaren. Responsen på hans initiativ har varit mycket positiv.


I nuläget planeras för fem utbildningstillfällen, i fem olika länder, varav två innan sommaren.



Eftersom EPA-SS inte har möjligheter att ta hand om kursadministrationen kommer Emotra att ansvara
för allt administrativt arbete i samband med den framtida kursverksamheten. Det kommer att bli en av
de viktiga uppgifterna för den marknadsorganisation som bolaget avser att bygga upp.



Däremot kommer EPA-SS att arbeta aktivt för att nå ut till nya centra och informera om möjligheterna
att ta del av utbildningen. Det arbetet kommer även de olika forskarna att medverka igenom att på olika
sätt kontakta kliniker i sina respektive länder.

Fortsatta studier och en succesivt växande dokumentation från inrapportering till ett patientuppföljningssystem,
kommer på sikt ytterligare öka förståelsen av hyporeaktivitetens betydelse för självmordsbeteende. Av den
anledningen kommer även fortsättningsvis kliniska studier av olika slag vara av central betydelse i bolagets
strategi. Emotra har under de två senaste åren bedrivit ett arbete med målsättningen att introducera ett skalbart
datorbaserat patientuppföljningssystem, som ska kunna administrera patientuppföljning från hela världen.
För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se
Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 maj 2017.

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och
marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och
kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är
hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av
ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom
forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.
Emotra AB (publ), Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen
Tel: +46 708 25 45 47, www.emotra.se

