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Pressmeddelande från Emotra AB (publ)   

Göteborg den 5 februari 2020  

Emotra tecknar avtal med sjukhus för studier av återfall i 

depression.  

Bolaget tar nu ett första viktigt steg för den nya indikationen för EDOR® Test; återfall i depression. 

Psykiatriska kliniken vid Warszawas Universitetssjukhus har nu tecknat ett avtal för forskningssamarbete där 

den centrala forskningsfrågan är associationen mellan hyporeaktivitet och återfall i depression.  

Under 2019 tog Bolaget del av material från en studie utförd av forskare vid ett psykiatriskt sjukhus som visar 

att hyporeaktiva patienter med depression har signifikant högre risk att återfalla i depression jämfört med 

normalt reaktiva, så som de identifieras i EDOR® Test. Sedan en tid tillbaka har diskussioner förts med forskare 

och kliniker om möjligheter att genomföra studier i syfte att verifiera resultaten från den första studien.  

 

Bolaget siktar på att bygga en portfölj med resultat från olika kliniska centra, bland annat för återfall i 

depression i olika kliniska situationer. Diskussioner med forskargrupper på olika håll pågår för ytterligare 

studier, vilka bör addera information och stärka hyporeaktivitet som biomarkör för psykisk ohälsa. Inom 

psykiatrin finns ingen objektiv metod för att identifiera riskpatienter för återfall i depression. 

 

Tillgång till markörer som kan hjälpa till att identifiera risk för återfall är en av de mer trängande behoven inom 

psykiatrin idag. Man räknar med att hälften av de patienter som återhämtar sig från sin första depression 

kommer att ha en eller två ytterligare episoder i livet och att 80 procent av de som haft två episoder kommer 

att återfalla igen. Antalet patienter är stort, vilket resulterar i höga kostnader för samhället.  

 

Bara i Sverige har kostnaderna för mental ohälsa beräknats kosta svenska samhället 75 miljarder årligen, där 

depression står för den största delen, cirka 35 miljarder. De höga årliga kostnaderna är kopplat till 

sjukskrivningar och produktionsbortfall men beror även till stor del på att depressioner är återkommande. Här 

kan tidig diagnostik tillföra värdefull biologisk information som gör det möjligt att individualisera vårdplaner 

med målsättningen att undvika framtida återfall.  

 

Viktigt i sammanhanget att påpeka att en minskad förekomst av återfall i depression även leder till lägre risk för 

självmord och självmordsförsök. 
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