
Ataxi test: 

Använd Google Chrome eller Firefox som webbläsare, detta förenklar senare i 

beställningsflödet då enkel översättning till svenska kan göras. 

För att beställa ett DNA-Testkit, gör så här. 

Klicka på länken Genoscoper, som finns under fliken AUK på Svenska Finskstövarföreningens 

hemsida. Genoscopers hemsida öppnas, här ska du klicka på länken”gå till MyDogDNA hemsida” 

Om du istället för att följa länken ovan, anger www.mydogdna.com hamnar du direkt i vy 2. 

 

I nästa vy (2) klickar du på den gröna rutan ”order MyDogDNA test kit” 

 

 



MyDogDNA första sida öppnas, här väljer du lämpligen att översätta sidan till svenska för att 

kunna läsa lite om vad de olika testerna omfattar. Både MyDogDNA ”LITE” 99+8 euro, och 

MyDogDNA ”PASS” 129+8 euro (Priset för testen kan ändras), räcker för att få reda på hundens 

Ataxi status. Tryck sedan på länken, ”beställning MyDogDNA testkit” 

 

Nu hamnar du i varukorgen där du väljer vilket av ”testkiten” du vill köpa, antingen MyDogDNA 

”PASS” eller MyDogDNA ”LITE”. Välj antal tester du vill köpa och klicka på gröna rutan ”lägg till i 

varukorg” bredvid valda antal. Kontrollera att rätt totalpris anges och tryck            

 på gröna rutan ”kassan”                                                

 

 

 

 



Kontrollera att uppgifterna och summan i kassan är rätt.  

Skriv in din e-postadress. 

 

Fortsätt med att fylla i namn och adress uppgifter. 

 

 

 

 

 

 

 



Välj i steg 3 fraktsätt, markera post 2 – 4 dagar.   

 

Betalning sker med betalkort ex VISA, Suomen Verkkomaksut skall vara markerad. 

 

Villkoren nedan skall vara markerade. 

 

Tryck på gröna rutan ”Gå vidare till betalning”  

 

 

 

 



Du kommer nu till själva betalningsförfarandet. Kontrollera att alla uppgifter om beställningen 

med pris och adressuppgifter stämmer. 

 

Välj sedan betalningssätt förslagsvis med VISA kort, tryck på önskat betalsätt.  

 

 

 

 

 

 

 



Nu kommer du till rutan där du genomför ditt kortköp (VISA). 

(Om inte du länkat ditt VISA kort till elektroniska inköp, kan du nu tvingas göra det via din 

internetbank, uppgifter om detta kommer automatiskt.) 

 

Skriv på första raden in kortets 16 siffriga nummerkod som finns på kortets framsida. 

På rad två anger du först kortets giltighetstid, välj i rull lista månad och sedan år. 

I rad 3 anger du kortets säkerhetskod, 3 sista siffrorna på kortets baksida.  

 

När alla uppgifter är rätt ifyllda, trycker du på blå ruta accept och köpet genomförs. 

  

Du kommer nu att få en kvittens på att köpet genomförts skickat till uppgiven e-postadress. 

Det kommer även e-mail med inloggnings uppgifter och länkar till skapande av användare / 

hund profil.  

Samt ytterligare ett mail med enkel information om hur provtagningen går till. 

 

 

Börja med att klicka på länken http://www.mydogdna.com/dnapass , denna länken finns i e-

mailet där du fått inloggningsuppgifter med användar namn och lösenord. 

När uppkoppling av länken sker, kan brandväggar göra att du måste ignorera varningar om 

säkerhetsrisker för din dator, du måste här anse att uppkopplingen kommer från säker adress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Du kommer nu till inloggningssidan här använder du ditt personliga användarnamn samt det 

lösenord du fått via mail.   

 
 

När du skrivit in dina personliga inloggning uppgifter, trycker du på den gröna rutan märkt 

”Logga in på MyDogDNA” 

 

Du kommer nu till sidan där du skapar din användarprofil, fyll i nödvändiga uppgifter och ändra 

till ett personligt lösenord, avsluta med att trycka på grön ruta ”Spara ändringar”. 

 
 

 

 

 

 

 



Fortsätt med att skapa din hund profil, fyll i önskat användarnamn, fortsätt med hundens 

namn, ras, kön, födelsedatum, reg.id, tatuering/chipnr. 

 

 
Fortsätt med att markera DNA-profil ISAG, avsluta med att trycka på grön ruta ”Spara 

ändringar” 

 

Den som så vill kan även gå vidare och markera att din hund är en ex. jakthund och även skriva 

in extra förtjänster som du vill framhäva hos din hund. 

 

 

 

När du fått hemsänt ditt DNA-testkit åker du lämpligen till en veterinär som hjälper dig 

genomföra provtagningen.  

Prov och även resultatet är officiellt endast när en veterinär har tagit provet. Det innebär att hundens 

mikrochip eller tatuering har kontrollerats.  

 

Både om man utfört testet själv eller hos veterinär kan man hitta resultatet på MyDogDNA hemsida.  

 

När man ser hundens profil eller DNA Pass finns två olika märkningar genom detta kan man utläsa om 

testet betecknas som officiellt eller inoficiellt. 

 

DNA-profil *  DNA-profil * 

ISAG (Official)  eller   ISAG (unofficial) 

  

 

 

 

 

 



I förpackningen för testkitet medföljer beskrivning om hur provtagningen utförs, be din 

veterinär att följa beskrivningen noggrant. 

   

När provtagningen utförts, låt topsborstarna torka i 15 min stoppa dem sedan tillbaka i original 

förpackningarna, skriv in uppgifter om hunden i returförpackningens lock. Namn, Microchip/tatuerings 

nr: , Reg.nr, Ras, Veterinärens namn, Adress, Veterinärintyg, Signatur samt en stämpel. (se foto av lock)  

 
Förslut förpackningen och sänd den snarast tillbaka till Genoscoper Oy i Finland. 

Inget frimärke behövs då du redan betalat för frakten / portot.  

Behåll plastkortet som medföljer i testkitet, det innehåller din hunds personliga kod, för att kunna 

logga in och se utfallet av testerna, när dom är klara.  



 

När MyDogDNA fått din hunds prover, kommer följande mail. 

Vi har tagit emot din hunds buckala cellprover för MyDogDNA analys. Testresultaten kommer att finnas 

tillgängliga inom 4-6 veckor. Du kommer att få ett separat e-postmeddelande när din hunds resultat 

finns i sin profil i MyDogDNA databasen.  

 

Vänligen, kontrollera att dina kontaktuppgifter i MyDogDNA databasen är up-to-date. Vi kommer att 

posta din hunds MyDogDNA kort till adressen märkt för ditt konto i databasen.  

 

När du tagit emot mail på att din hunds egna  MyDogDNA Pass med resultaten från den första 

genetiska hälsoundersökning  finns på MyDogDNA databasen . 

 

Logga in för att se resultatet på : 

http://www.mydogdna.com/dnapass 

 

Klicka på ovanstående länk i mailet du fått, du kommer nu till MyDogDNA inloggningssida. 

 

Logga nu in med din hunds personliga kod som finns på det plastkort som medföljde i testkitet. 

 

Ange den 15 siffriga nummerkod som finns på plastkortet i fältet som är märkt följande text. 

”För in numret på hundens DNA-pass” Ange i nästa fält den PIN kod som finns på kortet. 

 
 

När du angett de rätta sifferkoderna tryck på grön ruta ”Gå till hundens DNA-pass”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Du loggas nu in i din hunds personliga sida med testresultatet från DNA-proverna. 

 

Här kan du nu utläsa bl.a om provet betecknas som officiellt (utförts av veterinär) 

 

 
 

Hundens ataxi status. Clear = Fritestad från ataxi genen. 

 Carrier = Bärare av ataxi genen. 

 Affected = Smittad av ataxi.  

 

Din hund har även DNA testats för många andra sjukdomar, de flesta kanske inte relevanta för 

finsk stövare, men genom att bläddra i menyerna kan du ju ta del av resultatet och 

informationen om dessa sjukdomar. 
 

Skriv gärna ut din hunds testresultat genom att klicka på grön ruta märkt ”Print out a report  

(PDF)” och förvara den på lämplig plats. 
 

Skicka din hunds 15 siffriga nummerkod + PIN kod som finns på plastkortet (DNA PASS) till 

Peter Lövgren, pelo@telia.com  AUK,  Svenska Finskstövarföreningen, så att vi kan ta del av 

din hunds resultat från DNA provet. 
 

Vi kommer löpande att datera upp en lista av svensk registrerade, ataxi testade hundar på 

Svenska Finskstövarföreningens hemsida. 

Både officiella (provtagningen har utförts av veterinär) och inofficiella (hundägaren har själv 

utfört provtagningen) tester kommer med på listan, men kommer att redovisas i två olika 

kolumner. 
  

Inget hindrar att bärare av ataxi genen används i avelsarbetet, om motparten är fritestad. 

Endast om båda föräldrarna är bärare av ataxi genen kan en valp utveckla ataxi, därför är det 

lika viktigt att få med både bärare och icke bärare på listan. 

 

Avels & Utbildningskommittèn.            


