
2015-‐09-‐14	  

1	  

Exercise induced 
laryngeal obstruction 

(EILO) 
Kia Nyberg, specialistläkare i ÖNH och foniatri 

ÖNH-kliniken 
Karolinska Universitetssjukhuset 

 
Doktorand CLINTEC, KI 

•  Kort om EILO 

•  Utredning, handläggning 

•  Resultat 

•  Framtid 

•  Samarbete pediatrik - ÖNH 

EILO 

Exercise-induced laryngeal obstruction (EILO) 
•  idrottande ungdomar 

•  inspiratorisk stridor vid maximal ansträngning 

•  symtomen avtar och försvinner på några minuter efter 
upphörd fysisk aktivitet 

•  adduktion of  stämbanden och / eller kollaps av 
supraglottiska strukturer 

•  ansträngningsutlöst vocal cord dysfunction, VCD 

EILO 

•  EILO är vanligt, prevalens i studier mellan 3,5-7,5 % 

•  orsakar besvär och oro hos patienter, anhöriga och 
tränare 

•  patienterna kan bli felaktigt diagnostiserade med astma 

•  astma kan förekomma tillsammans med EILO 

 

Johansson, H., et al., Prevalence of  exercise-induced bronchoconstriction and exercise-induced 
laryngeal obstruction in a general adolescent population. Thorax, 2015. 70(1): p. 57-63. 

Christensen, P., et al., Exercise-induced laryngeal obstructions: prevalence and symptoms in the 
general public. European Archives of  Oto-Rhino-Laryngology, 2011. 268(9): p. 1313-1319. 

 

Utredning EILO 

•  Patienter in på remiss, ofta frågeställning EILO 

•  Foniatrisk mottagning 

Utredning EILO 

•  Noggran anamnes 

•  Astma? Utredd? Utesluten eller diagnostiserad? LM? 

•  Larynxstatus, videoendoskopi/fiberskopi med 
filmning via näsan 

•  Imitation av besvär (ev spring i trappor) 
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Continous laryngoscopy exercise test (CLE-test) 

•  flexibel videolaryngoskopi under fysisk ansträngning 

•  springa på löpband, stigande belastningsschema 

•  samtidig videodokumentation av larynx 

 

Heimdal, J.H., et al., Continuous laryngoscopy exercise test: a method for visualizing laryngeal 
dysfunction during exercise. Laryngoscope, 2006. 116(1): p. 52-7.  

•  Obstruktion? 

•  Nivå? Glottisk och/eller supraglottisk? 

•  Grad av obstruktion? 

 

 

 

Roksund, O.D., et al., Exercise induced dyspnea in the young. Larynx as the bottleneck of  the airways. 
Respir Med, 2009. 103(12): p. 1911-8.  

 

Larynx Diagnos EILO 

•  Typisk anamnes på hastigt påkommen inspiratorisk 
stridor vid hög fysisk ansträngning. Besvären 
avklingar snabbt vid upphörd aktivitet. 

•  Normalt status i vila 

•  (Ev adduktion av supraglottiska strukturer och/eller 
i stämbandsplanet vid symptom efter löpning i 
trappor) 

Diagnos EILO 

•  Laryngeal obstruktion vid CLE-test 

Information 

•  Förklarar anatomin 

•  Visar och förklarar undersökningsfilmen 

•  Sniff  

•  Information om möjlighet till andningsträning hos 
logoped 
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Framtid 

•  CLE-test införs under hösten på ÖNH-kliniken, 
Karolinska 

•  Prospektiv studie gällande logopedisk behandling 

•  Koppling till laryngomalaci? 

Samarbete 

•  Misstanke om EILO – remiss till ÖNH 

•  Utredda avseende astma. Provat astmaläkemedel 

•  Återkoppling efter vår bedömning 

•  Dialog kring patienterna, utbyte av kunskap och 
erfarenheter 

•  Fysioterapeut 

•  Logoped 

Remisser 
•  EILO 

•  Laryngomalaci 

Med förhoppning om framtida samarbete.  

 

Tack för uppmärksamheten!  
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