Svenska Regeringsdelegationens Kina Resa.

Sunshine Johansson mötte upp tillsammans med Gabriel Wikström Hälso och Sportminister från
Sverige. Bjarne Karlsson representer FMI Europe tillsammans med basgittaristen Magnus Rose’n.
Mottagning skedde på Svenska ambassaden för delegationen vid ankomst till Bejing.

Magnus Rose’n spelade basgitarr på invigningen och fick tillsammans med FMI Europe AB mycket
uppmärksamhet kring musikterapi kopplat till Fujirökiis medicinskt certifierade Massagefåtöljer som
ett gott exempel på innovativa entreprenörsföretag från Sverige.

Ett späckat schema väntar nu delegationen från Sverige med besök på universitetssjukhus på olika
orter.

Möte skedde dag 1 med Beijings sjukhusledning. FMI Europe var det enda företaget som fick
direktkontakt genom muskiterapi kombinerat med massagefåtöljer som behandling. Professor Yu
Pulin lovade direkt koppla ihop oss med psykologi och rehab. Han använder själv musikterapi för sina
patienter inför operation och eftervård. Detta verkar vara stort i Kina. De andra svenska delegaterna
gratulerade Bjarne Karlsson och Magnus Rose’n till det stora intresset.

Det stora intresset för Fujirökiis medicinskt certifierade massagefåtöljer Fuji Cyber Relax i
kombination med musikterapi med bastoner för smärtlindring på cellnivå för behandling och
rehabilitering gav omdelbar och stor respons, så Bjarne Karlsson fick under den guidade turen en
specialinbjudan till en traditionell medicinavdelning och fick där träffa vice chefen för sjukhuset.

I Shanghai blev det både tid över för middag och för sightseeing.

Generalkonsuln i Shanghai

Svenska ambassaden

”Rocktågsdelegationen i 306 km/h”

Bjarne berättar för överläkaren på sjuksköterskeutbildningen om forskningsprojekt som pågår i
Sverige och Mellanöstern kring musikterapi och massage i Fuji Cyber Relax Massagefåtöljer. Man vill
även här vara med och ta erfarenheter och behandlingsmetoder som FMI Europe samlat på sig och
utvecklat under lång tid.

Möte med överläkaren på the Drum Tower hospital i Shanghai, detta är ett av de modernaste och
mest ansedda sjukhusen i Kina och världsberömt för sina forskare

Fredrik Lennartsson, Svenska chefen för tillsynsmyndigheten inom vårdanalys som kontrollerar
kvalitén i svensk sjukvård! Han samtalar här med högsta chefen för universitetssjukhuset i Shanghai

Hälso, sjukvård och sportminister Gabriel Wikström tillsammans med Bjarne Karlsson FMI-Europe
och Magnus Rose'n ex. Hammerfalls Basisten, Sunshine Johansson vår ciceron och kinaexpert samt
chefen för Centralsjukhuset i Shanghai.
Flygeln som står i centrala vänthallen är värderad till motsvarande 11 miljoner kr och spelas på varje
dag för att ha lugnande effekt på patienterna. Musikterapi är en mycket viktig del av behandlingen i
Kina därför är vårt koncept med massage med Fuji Cyber Relax och Magnus Rose’ns basmusik mycket
uppskattat och vi får mycket uppmärksamhet.

Här sitter den svenska delegationen tillsammans med ledningen för sjukhuset i Shanghai. FMI-Europe
var det enda företaget som fick direkt kontakt med sjukhusledningen då vi blev lovade fortsatt
samarbete angående musikterapi och massage. Man vill också delta i forskning och utveckling av
musikterapibehandlingar

Bjarne Karlsson Jan Olof Jacke VD för Astra Zeneca Sverige samt Magnus Rose’n lyssnar på
Hälsominister Gabriel Wikström när han presenterar den svenska delegationen på turne’ i Kina. Det
lilla och det stora mulitinationella företaget sida vid sida. Det lilla Sverige med så många experter på
olika områden som samarbetar för en bättre hälsa på lika villkor för alla. Det stora landet i öster som
är 14 ggr större än Sverige och har 140 ggr fler invånare är mycket imponerade av den svenska hälso
o sjukvårdsmodellen där alla har samma vård oavsett inkomst och var man bor. Inte utan att man
känner sig stolt som svensk i detta sammanhang.

