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En teknisk apparat som kan avgöra om en person är 

självmordsbenägen eller inte kan bli en storsäljare på den 

internationella medicinteknikmarknaden. Det svenska företaget som 

utvecklat produkten genomförde nyligen en nyemission och räknar 

med att försäljningen ska komma i gång om ett och ett halvt år.  

– Vår styrka är att det inte finns någon liknande produkt, säger Claes Holmberg, vd för 

medicinteknikbolaget Emotra.  

 

– Det potentiella marknaden är mycket stor, det handlar om en miljardmarknad, fortsätter han.  

 

Emotra har utvecklat en teknisk metod för att upptäcka de själmordsbenägna bland patienter som 

kommer till sjukvården för behandling av depression. Enligt Holmberg kan metoden innebära att 



självmordspreventiva insatser blir mer träffsäkra och därmed mer effektiva. I förlängningen kan många 

självmord förhindras. 

 

I dagsläget pågår en studie omfattande totalt mer är 1 500 patienter där metodens träffsäkerhet ska 

säkerställas. 

 

– De mindre undersökningar som gjorts tidigare visar alla att vår metod är mycket träffsäker. Det 

mesta tyder på att den pågående studien, som är den största i sitt slag någonsin, ska bekräfta detta, 

säger Holmberg. 

 

Omfattande studie 

I nuläget är studien, som görs på 16 kliniker i tio europeiska länder, genomförd till mer än hälften. 

Studien beräknas vara helt färdig i slutet av 2016 eller i början av 2017 och finansieras helt av Emotra. 

Den nyemission som genomfördes i oktober tillförde bolaget 11,3 miljoner kronor, och enligt Holmberg 

var emissionens syfte att säkerställa det kapital som behövs för att fullfölja den pågående studien. 

 

– Så snart studien är genomförd kan vi trycka på startknappen, säger Holmberg, som tillägger att 

målet är att försäljningen ska komma i gång våren 2017. 

 

Några år därefter räknar Holmberg att företaget ska gå med vinst.  

 

– Vi kommer i ett första skede att inrikta oss på specialistkliniker, och inom tre till fem år siktar vi på att 

ha en marknadstäckning på 20-25 procent i just det segmentet, säger Holmberg när han beskriver 

Emotras strategi och målsättning. 

 

Mäter hur patienter reagerar fysiologiskt 

Den teknik som Emotra utvecklat är i form av en apparatur, EDOR, som kan avläsa om en patient är 

hyporeaktiv eller ej. Det är i det närmaste helt klarlagt att det finns en stark korrelation mellan 

hyporeaktivitet och självmordsbenägenhet. Om en patient är hyporeaktiv avgörs genom att avläsa hur 

denne reagerar på vissa specifika händelser, som oväntade ljudsignaler. Den patient som lider av 

hyporeaktivitet reagerar inte alls eller betydligt mindre på vissa intryck från omvärlden. EDOR testar 

patientens reaktivitet genom att mäta hur hjärnan sänder ut signaler som öppnar hudens svettkörtlar 

under upprepade ljudsignaler. Eftersom svett leder elektrisk ström kan denna respons enkelt mätas.   

 

Det är sedan länge känt att självmordsbenägenheten hos människor som lider av depression kan vara 

av mycket olika grad, och det är långt ifrån alltid de mest deprimerade som löper störst risk att ta sina 

liv.  

 

– Det är därför det är så viktigt att kunna upptäcka riskpatienterna. Det handlar om att rädda liv, säger 

Holmberg. 



 

– Det är ett stort problem i hela världen. Europa är vår primärmarknad, men i nästa steg ska vi också 

satsa på USA och Japan, säger Holmberg, som samtidigt att poängtera att metoden inte kan förutspå 

självmord. 

 

– En sådan metod finns inte, och det är vare sig möjligt eller önskvärt. Med EDOR kan vi upptäcka 

riskpatienterna, säger Holmberg, som också påpekar att metoden inte i sig förhindra självmord.     

 

Bättre skydd utan patent 

Emotra har nyligen fått patent på apparaturen EDOR. Patentet går ut år 2033. Men enligt Holmberg är 

deras mest unika komponent den mjukvara med vilken testresultaten analyseras och bearbetas. 

Emotra har valt att inte patentskydda denna eftersom det ökar risken för att metoden blir känd och 

därför går att kopiera.     

 

– Vi räknar med att det krävs många års forskning för en konkurrent att lära sig analystekniken och då 

ger det bättre skydd att hålla dessa inom företaget, säger Holmberg. 

 

Emotras aktie är noterad på Aktietorget.  

 

Läs mer här. 

 

 Fakta – hyporeaktivitet 

 Hyporeaktivitet är typ av neuropsykologisk störning som innebär en klart nedsatt förmåga att 

reagera med nyfikenhet på vissa intryck från omvärlden, t.ex. upprepade, från början 

oväntade, händelser. Tidigare mätningar visar på ett starkt samband mellan hyporeaktivitet 

och självmordsbenägenhet. Tidigare studier har visat att hyporeaktivitet förekommit i upp till 

97 procent av deprimerade personer som senare tagit sitt liv. En svensk-tysk studie om 

sammantaget 783 patienter har bekräftat de tidigare observationerna. Bland deprimerade 

patienter som inte varit hyporeaktiva är det endast 2 procent som tagit sitt liv. 
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