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Emotra undertecknar avsiktsförklaring med engelskt psykiatriskt
sjukhus
Emotra meddelar att man tecknat ett så kallat ”Letter of Intent” med ett stort Londonbaserat psykiatrisjukhus.
Avtalet ger sjukhuset rätt att använda EDOR® under en provperiod. I avtalet ingår 30 kostnadsfria tester.
Därefter ersätts Emotra för analyser av testresultaten.
Utvärderingen kommer att sätta igång snarast efter det att läkare och testledare har utbildats, vilket enligt
preliminära planer kommer att ske i slutet av november. Syftet med utvärderingen är att utreda hur metoden
passar in i sjukhusets normala verksamhet. Man vill prova Emotras metod 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 rör sig om ett kontrollerat
införande i klinisk rutin. Det handlar inte om att genomföra några kliniska studier.
VD, Daniel Poté kommenterar arbetet
”Att vi på kort tid kommit långt i processen med ett av Londons ledande privata psykiatriska sjukhus är mycket
positivt och kommer ge stöd i den fortsatta bearbetningen av marknaden. Marknadsarbetet under året har gett
oss många värdefulla erfarenheter. Vi ser nu att det var ett klokt beslut att fokusera marknadsföringen mot
London och andra större städer i Europa. Här finns de kliniker och sjukhus som kan fatta beslut om att införa
EDOR i klinisk rutin. Under förutsättning att de första sjukhusen som tar in EDOR för rutinmässiga tester av
patienter, får goda erfarenheter, ser vi utomordentliga utsikter att få den draghjälp vi behöver när vi i nästa
steg ska bredda marknaden mot fler sjukhus. ”

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Daniel Poté, VD, Telefon: 0732- 34 41 93, E-post:
daniel@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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