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EMOTRA meddelar uppstart av tyskt psykiatriskt sjukhus
Igår, den 17 oktober 2018, utbildade Emotra läkare och testledare på ett flertal kliniker vid ett tyskt sjukhus
verksamt inom psykiatri och psykoterapi. Utbildningen är starten på ett kontrollerat införande av testet i
klinisk rutin. Sjukhuset lånar hårdvara under en period och betalar Emotra för analyser.
Utbildningen genomfördes vid ett sjukhus med specialistavdelningar inom psykiatri och psykologi för ett brett
spektrum av patienter. Sjukhuset har såväl öppna som stängda avdelningar och dagsklinik samt psykiatrisk
institutionsambulans (PIA), vilket är vanligt förekommande i Tyskland. Utbildningen utgör starten för ett
kontrollerat införande i den kliniska rutinverksamheten. Kunden lånar hårdvara under en period och betalar
Emotra för analyser. Eftersom sjukhuset vill undvika uppmärksamhet innan man fått den rutinmässiga
användningen av EDOR® Test att fungera på de olika avdelningarna önskar organisationen tills vidare arbeta
anonymt. Sjukhuset kommer att följa upp användningen i löpande utvärderingar.
Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur mycket omsättning som kan förväntas under det närmaste året,
eftersom det beror på antalet genomförda tester på sjukhuset. Enligt sjukhuset kommer testverksamheten starta
inom kort och gradvis införas i det rutinmässiga arbetet på de olika avdelningarna. Erfarenhetsmässigt gör
Emotra bedömningen att det kommer att ta viss tid att få volym på verksamheten men att antalet tester på sikt
kan bli omfattande med tanke på hur många patienter som årligen strömmar igenom sjukhuset.
Sedan januari 2018 har Emotra bearbetat marknaden mer direkt och kostnadseffektivt genom att träffa
potentiella kunder och arrangera lokala seminarier i olika städer i Europa.
Marknadschefen, Daniel Poté kommenterar
”Att vi nu kan påbörja ett införande av metoden i klinisk rutin på ett sjukhus ser jag som ännu ett kvitto på att
vår marknadsstrategi fungerar som tänkt. Det är ett viktigt steg i arbetet att skapa en första plattform av
användare med fokus på ett fåtal länder i Europa, där Tyskland är ett av de viktigaste. Det här ger oss bra stöd i
det fortsatta arbetet med att få ett antal psykiatriska kliniker och sjukhusorganisationer i de större städerna och
på de ledande marknaderna i Europa att rutinmässigt använda EDOR Test av patienter. Med deras positiva
erfarenheter som grund ska sedan metoden spridas till allt fler psykiatriska mottagningar runt om i Europa. För
Emotras del är det en nödvändig väg eftersom konceptet är så pass nytt och annorlunda inom området.”
Bolaget fortsätter nu med en fokuserad bearbetning av marknaden med en mix av olika aktiviteter där ett
växande antal vetenskapliga samarbeten ingår. Seminarier i ett antal europeiska städer arrangeras och
vetenskapliga publikationer, däribland EUDOR-A- artikeln, är under framtagning.

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Claes Holmberg, VD, Telefon: 0708-25 45 47, E-post: claes@emotra.se

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.
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