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Emotra: Föreläsningar kring den bakomliggande biologin och nya 
kontakter 
 

Emotra AB (”Emotra”) har under senare tid, genom Lars-Håkan Thorell presenterat de biologiska 
grunderna till hyporeaktivitet på olika vetenskapliga möten. Fokus har legat på återkommande 
frågor om vad EDOR®-Testet identifierar, ursprunget till hyporeaktivitet och varför man kan 
associera risker till det. Närvaron och nya kontakter i anslutning till dessa aktiviteter har lett till fler 
diskussioner med både forskare och företrädare för industrin. Behovet av objektiva metoder för att 
finna underliggande risker inom depression är uttalat och ligger högt på agendan.  
 
Arbetet med att skapa en sammanhängande biologisk förklaringsmodell för hyporeaktivitet och EDOR-
Testet har pågått under en längre tid. Den är viktig för att placera metoden i en kontext som kan 
förklara hyporeaktivitetens associationer till risk men också för att öka acceptans för och kännedom 
om metoden. Under året har Lars-Håkan Thorell presenterat modellen på vetenskapliga möten som 
WPA 2019 World Congress of Psychiatry i Portugal, Nationella suicidpreventiva konferensen i Sverige, 
och senast ISAD 2019 i London.  
 
I samband med dessa aktiviteter har nya kontakter inom mentala hälsoområdet kunnat knytas, med 
akademiska och kliniska forskare men även med läkemedelsföretag och medicintekniska bolag. Det 
står mer och mer klart att de biologiska processer som samverkar med depression är av intresse för 
flera organisationer och forskare, vilket ger stöd för framtida samarbeten. 
 
Som kommunicerats tidigare, fokuserar bolaget på samarbeten med olika aktörer för att vidare 
verifiera fynden för återfall i depression och kunna dokumentera vilka andra risker som kan vara 
associerat till hyporeaktivitet. Med ökad förståelse för biologin bakom metoden och mer 
dokumentation kommer en ökad acceptans och intresse ger större möjligheter för Emotra att ta EDOR 
till nästa steg.  
 
 
För ytterligare information om bolaget, vänligen 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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