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Ett barn, en person! 
 

• SLO syndrom ger olika grad och kombination av 
funktionsnedsättningar  
 

• Alla personer med SLO är unika! 
 

• Alla med SLO utvecklas och kan leva ett gott liv!  
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Vad är SLO syndrom?  

• SLO syndrom är ett sällsynt syndrom  
 
Syndrom = en viss kombination av avvikelser 
eller symptom som uppträder tillsammans och 
som förekommer vid en viss diagnos. 

 
• Sedan 1993 kan man genom ett blodprov 

avgöra om en person har SLO eller inte  
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Presenter
Presentation Notes
Se Stfitelsn JMR:s hemsida och Socialstyrelsens information om SLO syndrom http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/smith-lemli-opitzsyndrom



Vad beror SLO syndrom på? 
 

• SLO är en medfödd och ärftlig ämnes-
omsättningsstörning som medför nedsatt 
förmåga att bilda kolesterol 
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Kolesterol 
 
• bildas i levern och tillförs i mat 
• finns i cellernas väggar 
 
behövs för  
• cellers och hjärnans funktion 
• att göra gallsyror, hormoner och myelin som 

behövs i hjärna och nervsystem 
• att ta upp bl.a. D-vitamin 
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Presenter
Presentation Notes
- för cellernas och hjärnans funktion�- som råvara för produktion av östrogen, testosteron och andra hormoner �- för att bilda gallsyror�- för att ta upp bland annat D-vitamin



Gallsyror 
• Gallsyror finns i gallan som utsöndras från 

levern 
 

• Gallsyror behövs för att finfördela fett man får i 
sig från mat  
 

• För lite gallsyror gör att man blir undernärd och 
svag.  
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Finns det någon medicin?  
 

• Gallsyror och kolesterol kan ges 
 

• Ibland hormoner också  
 

• Ibland behöver personen andas in (inhalera) 
luftrörsvidgande och slemlösande medicin 
 

• Ibland kan vatten behöva ges långsamt med 
sondpump under natten (för att späda ut slem 
och förebygga lunginflammationer)  
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SLO syndrom är ärftligt  
 

• Det finns minst 130 olika genmutationer som kan ge SLO.  
 

• Ett barn till föräldrar som båda bär anlaget har 25% risk att få SLO 
syndrom  
 

• Både barnets mamma och pappa måste vara bärare av SLO syndrom-
anlaget, och barnet måste ärva SLO syndrom-anlaget av båda för att 
få SLO.  
 

• Har man ett SLO syndrom-anlag och ett vanligt får man inte 
syndromet.  
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Hur diagnostiseras SLO syndrom? 
 

• Man tar blodprov  på barnet 
 

• Provet analyseras vid speciallaboratorium  
 

• Om provet visar låg halt av kolesterol och hög 
halt av 7- och 8-dehydrokolesterol  (som 
kroppen gör istället för ”riktig” kolesterol) har 
barnet SLO 
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Hur vanligt är SLO syndrom? 
 

• I Norden är 2% av befolkningen bärare av SLO 
syndrom-anlaget 
 

• I genomsnitt räknar man med att 1 barn per år 
föds med SLO syndrom i Sverige  
 

• Vi känner till 15-20 personer med SLO syndrom 
i Sverige 
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Finns SLO syndrom i andra länder?  
 

• SLO syndrom finns i många länder 
 

• SLO syndrom är vanligare i Norden än i andra 
länder 
 

• Svårighetsgraden varierar mellan länder och 
personer 
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Kan man se att en person har SLO 
syndrom? 

 

Många med SLO syndrom har  
• Litet huvud och liten haka 
• Kort näsa med bred spets och uppåtvända näsborrar 

 
En del med SLO syndrom har  
• Gomspalt  
• Extra fingrar och tår  
• hudveck mellan andra och tredje tån 
• Pojkar kan ha avvikelser i könsorganen  
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Inre missbildningar 
 

• En del personer med SLO har hjärtfel 
 

• Några har missbildningar i urinvägar, tarm eller 
hjärna 
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Hur yttrar sig SLO syndrom?  
 

• Ofta svårt att suga och svälja 
(sondmatning/PEG) 

• Kräks mycket  
• Infektionskänslig 
• Känslig för solljus (UV) 
• Först svaga muskler, ibland med åren ökande 

muskelspänning 
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Hörsel 
 

• Det är viktigt att kontrollera hörseln tidigt 
 

• En del barn med SLO har nedsatt hörsel eller är 
döva  
 

• Tecken som stöd gör det lättare att förstå både 
för hörande och döva 
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Syn 
 
En del barn med SLO har  

• Nedsatt syn  
• Hängande ögonlock (kan opereras) 
• Närsynthet (glasögon) 
• Gråstarr (enkel rutinoperation)  
• Torra ögonslemhinnor (ögondroppar) 
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Många kräks ofta 
 

• Många barn kräks ofta och mycket  
• Det kan fräta på tänderna 
• De kan bli uttorkade och få näringsbrist  

 

Tänk på:  
• Ge små mål och extra vätska ofta  
• De som sondmatas kan få sondmat på låg hastighet 

under natten 
• Be att få kontakt med dietist 
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Många med SLO är känsliga för solljus 
 

• Många med SLO är mycket känsliga för solens 
ultravioletta (UV) strålar  

• UV-ljus finns även i skuggan  
• UV kan passera glas 

 
Tänk på:  

Var i skuggan, använd parasoll, solhatt, kläder som 
skyddar och smörj in med solskyddsmedel som har 
hög solskyddsfaktor 
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Hur förstår personer med SLO?  
 

 
• De flesta med SLO i Sverige har måttlig till svår utvecklingsstörning  

 
• Man förstår det man upplever med sina olika sinnen i stunden 

 
• Rutiner är bra – gör och säg på samma sätt men var beredd att ändra 

efter barnets utveckling och nya behov 
 

• Man lär sig genom att öva och ha roligt i lek och samspel  
 

• Tecken som stöd och foton på för barnet välkända saker, personer 
och situationer kan underlätta både förståelse och möjligheten att 
göra sig förstådd 
 

• Alla med SLO utvecklas och får erfarenheter som gör det lättare att 
förstå och göra sig förstådd 
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Vanligt med rörelsehinder 
 

• De flesta med SLO har svåra rörelsehinder  
 

• Med hjälp av rörelseträning och hjälpmedel 
kan de flesta sitta, stå och ta sig fram 
 

• En del kan lära sig gå 
 

• Tänk på att uppmuntra rörelse, ge 
rörelseträning och byta ställning ofta  
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Känsliga för infektioner 
Många är infektionskänsliga  
Vanligt med många  

• Lunginflammationer  
• Öroninflammationer 
• Ögoninflammationer  
 

Livsviktigt med kortison (som är kraftigt 
inflammationsdämpande) vid svåra infektioner, 
skador och operationer 
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Presentation Notes
Kortison bildas i lever och binjurar. Kortison bildas av kortisol (hydrokortison) som tillverkas av kolesterol. När kroppen behöver mer kortison vid sjukdom för att bekämpa inflammationer finns det för lite att tillverka av eftersom barnen har för lite kolesterol från början.  



Skydda barnet mot infektioner 
 

• Undvik kontakt med sjuka personer 
• Hygien!  

 
Tänk på:  

Tvätta eller desinficera alltid händer när du kommer 
in och innan du tar i barnet, desinficera leksaker 
och hjälpmedel regelbundet 
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Medicinskt 
 

• Kontrollera näringsbehov, dietbehandling  (kontakt med 
dietist) 

• Hjärtundersökning  
• Kolesterol (och gallsyra) 
• Benbrott kan förekomma 
• Ev. sondmatning/PEG 
• Ev. hormonbehandling 
• Ev. inhalera regelbundet  
• Ögondroppar  
• Kontrollera syn och hörsel  
• Ge kortison vid svåra infektioner, skador eller operationer  
(Se medicinskt vårdprogram)  
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Leksaker, hjälpmedel mm  
 
 

• Leksaker som blinkar och låter roligt, som går 
att rulla eller plocka med 
 

• Gåstol, cykel, ståskal, sittskal, fothylsor...  
 

 
Mer tips på stiftelsen JMR:s hemsida 
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Ett barn, ingen diagnos! 
 

• SLO ger olika grad och kombination 
 av funktionsnedsättningar  
• Alla barn med SLO är unika 
• Barn med SLO tycker som andra barn om att 

leka och kramas och ha roligt 
• Alla barn med SLO utvecklas och kan leva ett 

gott liv!  
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Så här påverkas vårt barn 
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Så här gör vi  
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Jenny, ett barn med SLO 
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29 29 



Karin, ett barn med SLO 
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Nya bilder  
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I natt drömde jag  
om ett nyfött barn  
Som var likt och olikt 
alla andra barn.  
 
Titta, ropade människorna  
Barnet har med sig färger  
Se, de skimrar skiftar  
från indigo till ockra  
 
Lilla barn med  
främmande färger 
Vill du stanna  
här hos oss?  
 
 
 
 
 

 
 
Du ska få  
leka med solen 
skratta i vinden  
sjunga med fåglarna 
 
Vi ska smeka din kind 
gunga dig till ro  
värna värma  
älska dig 
 
Tillsammans  
ska vi skapa 
nya bilder  
 
Karin Mossler, Stiftelsen JMR  

 
 



Var kan vi få veta mer?  
 

På Stiftelsen JMRs hemsida finns 
mer information om bl.a.:  
• SLO  
• föräldraberättelser  
• leksaker  
• Handikapporganisationer och stöd 
    
Hemsida:   http://stiftelse.jmr.se/   
E-postadress:  info@jmr.se  
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