
 

  

Kinesiskt medicinskt läkarbesök online 
med Professorn och läkaren i 
kinesisk medicin Fan Xiulan 

  
Nu finns möjligheten att ta en konsultation med 
Professor Fan Xiulan med tolk på 
videokonferens.  
  
Börja med att skriva din hälsostatus och skicka till 

Lars Johansson (kommer vara tolk) på WeChat 
eller e-post till butiken@biyun.se 
  
Använd hälsoformuläret som finns nedan. 

  
Sedan stämmer vi en tid att träffas för en 
halvtimmas konsultation via videokonferens. 
Professor Fan Xiulan kommer ställa frågor och 

använda diagnosmetoder som att titta på din tunga, 
dina händer och öron. 
Du kommer få råd om kost, örter och träning för 
att råda bot på dina bekymmer. 

  
Kostnad är 490 kronor som kan Swishas till 123 
621 62 61 eller skickas in via 
plusgiro 601 87 34-1. Betalning sker i förskott 

senast innan konsultationen startar. 
  
För videokonferensen använder vi WeChat, en applikation som finns både till iOS 
och Android, men man kan även ladda ner till dator och använda på Windows och 

MacOS. 
https://www.wechat.com/ 
Om du inte redan har WeChat kan du ladda ner det och skapa ett konto gratis. 
Lägg sedan till Lars Johansson som kontakt med WeChat ID: larsj90 

 



Fan Xiulan – Grundare av Biyunmetoden som hittills lärts ut till över 130 000 svenskar, 

mentor bl a för Biyunföreningarna i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Brasilien och 

USA. Hon är expert på kinesisk medicin, bland annat gästprofessor på Sanya University 

of TCM och Yangxi University of TCM. Fan Xiulan är även styrelsemedlem i 

Nordeuropeiska Organisationen för Kinesisk Medicin, Luobing internationella 

örtmedicinrådet, skapare av Kvant Hälsometoden samt föreståndare för Hälsocentret. 

 
____________________________________________________ 

 

Det finns också möjlighet till konsultation via videokonferens med 
Niko Nygren, Göran Jakobsson eller Lars Johansson som alla också 
jobbar på hälsocentret. Kostnad: 290 kr. 
 

Niko Nygren: 30 års erfarenhet av medicinsk qigong och 

kinesisk medicin  utbildad av Professor, Grand Master Fan 

Xiulan under perioden 1991-2018 (27 år) m.fl. 

Diplomerad akupunktör 1990 för Professor Zbigniew 

Garnuszewski (dåvarande officiell representant för akupunktur 

på WHO), Malmö. 

TKM studier bl a Tuina, med. Qi Gong m.m. på College of 

TCM, Peking, Kina vintern 1991/1992. 

Diplomerad vidareutbildning Akupunktör samt TKM teori 

och klinisk praktik 1993 Chinese Academy of TCM på Xiyun Universitetssjukhus, Peking, 

Kina. 

 

För konsultation med Niko: Skicka hälsostatus till niko.nygren@biyun.se  

  

__________________ 

 

Lars Johansson: 3-årig utbildning på Akupunkturakademin, 

2012-2016, huvudlärare Peter Torsell och Jan Lindborg. Samt 

en fortsättningskurs i pulsdiagnostik med Peter Torsell. 

Utbildad Qi Gong instruktör på Biyunakademin 2012-2017, i 

flera metoder (Jichu Gong, Dong Gong, Senior Qi Gong, 

Föryngringsmetoder, Delfinkraftens Qi Gong, Peace Power, 

Barnens Qi Gong, Stilla Qi Gong). Kurser i Traditionell 

Kinesisk Medicin på Biyunakademin, huvudlärare Fan Xiulan. 

Kometstensmassage, Tuina (Kinesisk massage), Akupressur, 

Örtmedicin, Mat som medicin, Örondiagnostik och behandling, 

Handdiagnostik och Tungdiagnostik. 

'Heat-sensitive Moxibustion', 2017, 40 timmar kurs vid Jiangxi University of TCM, 

Kina.  

 
För konsultation med Lars: skicka hälsostatus till butiken@biyun.se 
  



__________________ 

 

Göran Jakobsson : Leg. Sjukgymnast: Hälsouniversitetet 

Linköping (1994-1997) 

Akupunktur: Xiyuan Hospital of the Academy of Traditional 

Chinese Medicine. 4.5 mån 1996. 

Tuina: Beijing university of Traditional Chinese Medicine. 4 v 

1994. 

3-årig akupunkturutbildning: Akupunkturakademin, Stockholm 

1997-1999. 

Utbildad Qi Gong instruktör på Biyunakademin 1992-2016, i 

flera metoder (Jichu Gong, Dong Gong, Senior Qi Gong, 

Föryngringsmetoder, Peace Power, Barnens Qi Gong, Stilla Qi 

Gong). Kurser i Traditionell Kinesisk Medicin på 

Biyunakademin, huvudlärare Fan Xiulan. 

'Heat-sensitive Moxibustion', 2017, 40 timmar kurs vid Jiangxi University of TCM, 

Kina.  

 

För konsultation med Göran: Skicka hälsostatus till goran.jakobsson@biyun.se 
 
_____________________________________________________ 
  

Hälsoformulär 

 

Ditt namn: 
Född åå-mm-dd: 
Sysselsättning: 
Telefonnr: 

Adress: 
Stad: 
Land: 
  

Vad önskar du hjälp med? 
  
Tränar du Qigong? 
Vilka metoder har du i så fall tillägnat dig, och hur länge har du tränat? 

  
Aptit, diet och matvanor: 
  
Matsmältning, hur ofta avföring, hur är avföringen (lös, torr, kladdig etc), kommer 

något ut osmält, illamående, rapningar, sura uppstötningar, halsbränna, uppkördhet, 
ont, svullet, gaser, hemorrojder etc.  
  
Törst och urinvägarna: 
  



 

Föredrar du svalka eller värme: 
  

Svettningar: 
  
Sömn; insomning, drömmar, utsövd etc: 
  

Energi; känner du dig generellt trött eller pigg: 
  
Menstruation; värk, mycket/lite blod, lång/kort mens, regelbunden etc.: 
  

Allergier/överkänslighet: 
  
Känslomässig balans; oftast glad, arg, ledsen etc.: 
  

Övriga vanor; yrke, motion, rökning, alkohol, droger, mediciner och tillskott: 
  
Barn; hur många, gick födseln bra etc.: 
  

Har du några besvär med:  
Huvudområdet; yrsel, hår etc:  
Ögon näsa/bihålor mun; tänder, tandkött, blåsor, muntorrhet etc : 
Öron : 

Hals/nacke rygg bröst: 
Hjärta, tryck, andning etc.:  
Underlivet : 
Armar och ben : 

Hud och naglar : 

  

_______________________________________________________________ 

 

Biyunakademins Hälsocenter 
Johan Enbergs väg 20 

171 61 Solna 

08-526 94 111 

info@biyun.se www.biyun.se 

  

 

 


