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Emotra: Framgångsrika möten med psykiatriska sjukhus
Nyligen har Emotra genomfört ett antal möten med beslutsfattare som avser att gå vidare och prova EDOR®
i rutinmässig användning. Under hösten har insikten hos de psykiatriska vårdgivare Emotra träffar, ökat
avsevärt om hur testresultaten från EDOR kompletterar den bild man kan få fram i den kliniska
undersökningen. De gör bedömningen att det är värt att påbörja en process för att använda metoden som
ett komplement i sina riskbedömningar av deprimerade patienter.
Under de diskussioner Emotra haft under senare tid med psykiatriska sjukhus i London och Paris har
vårdgivarna gjort bedömningen att test med EDOR är ett värdefullt tillägg till deras traditionella processer.
EDOR Test ger information om en biologiskt baserad riskfaktor, vilken utgör ett viktigt komplement till de
psykologiskt och socialt baserade riskfaktorer man kan kontrollera genom den kliniska patientundersökningen.
Man vill nu prova Emotras metod under en tid i mer begränsad skala för att se hur man praktiskt skall
organisera testningen, hantera analyssvar och hur man på bästa sätt kan använda tekniken i sina patientflöden.
Målsättningen är att få en första erfarenhet och sedan utvärdera påverkan på organisation, kommunikation
och patientvård innan nästa steg tas. Viktigt att påpeka är att det i dessa fall rör sig om kontrollerade
införanden i klinisk rutin. Det handlar inte om att genomföra några kliniska studier.
Emotras VD, Daniel Poté, kommenterar utvecklingen
”Sedan Emotra i mitten av januari påbörjade kommersialiseringen har vi fått ändra och förtydliga vår
kommunikation med ett fortsatt fokus. Vi befinner oss fortfarande i en lärande fas eftersom vi utvecklar en ny
marknad på egen hand. Att vi på kort tid kommit långt i processen med dessa sjukhus är mycket positivt och
kommer ge mer stöd i den fortsatta bearbetningen av marknaden.”
Som beskrivits tidigare fokuserar Emotra sin marknadsbearbetning på större städer i Europa, vilket ser ut att
fungera väl. Nu följer planering av utbildningar liknande den man nyligen genomförde i Tyskland, samtidigt som
man kommer att se över kapacitet och hantering av testning.
För ytterligare information, kontakta: Daniel Poté, VD, Telefon: 073-234 41 93, E-post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring
inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om
deprimerade patienter är hyporeaktiva.
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