
Oberoende forskningsstudie bekräftar tydligt att SensoDetect kan identifiera ADHD och schizofreni

En större forskningsstudie på Uppsala Universitets Sjukhus bekräftar tydligt SensoDetects teknologi (ABR-test).  

Resultatet visar att genom att använda SensoDetects teknologi, kan patienter med ADHD och schizofreni urskiljas mot en kontrollgrupp av friska individer.
Detta visas med mycket hög känslighet och specificitet. (Schizofreni: Specificitet 93,1% & Sensitivitet 84,6%. ADHD: Specificitet: 91,4% & Sensitivitet
87,5%).

Forskningsteamets huvudgrupp består av överläkare Eva Juselius Baghdassarian, överläkare Maria Nilsson Markhed and överläkare/docent Tommy
Lewander. Docent Lewander är doktorandhandledare.

Forskningsteamets slutsats sammanfattas: ”ABR-testet urskiljer patienter med schizofreni och ADHD jämfört med en frisk kontrollgrupp med hög
känslighet och specificitet. Metoden borde även utvärderas vidare för att se om den kan användas som diagnostisk biomarkör inom ett bredare spektrum av
psykisk ohälsa”.

SensoDetect VD, Johan Olson kommenterar: Resultatet visar tydligt att SensoDetects teknologi kan användas som stöd för att ställa diagnoser inom
psykisk ohälsa. Det visar även att vår teknologi kan vara användbar inom ett bredare område av diagnoser inom psykisk ohälsa. 

Styrelsens ordförande Jan Andersson fortsätter: Detta är starka och mycket viktiga resultat som tar oss ett steg närmare att nå vår vision, “Improving the
lives of people with mental disorders”. Genom att använda vår teknologi som stöd kan man förbättra livet för patienter och sänka kostnaderna för
samhället relaterat till psykisk ohälsa.
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SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för
användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.
SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.
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