
 

 

dedalus.eu

 
Dedalus opkøber AMPHI Systems: en milepæl for digital 
transformation inden for det præhospitale område 
 
 
Aarhus, Apr 15th 2021 – Dedalus Group ("Dedalus"), en førende 
international leverandør af sundheds-it, annoncerer hermed opkøbet af 
100% af AMPHI Systems A/S ("AMPHI Systems"). AMPHI Systems er 
fokuseret på digitalisering af akutprocesser i sundhedsvæsenet fra 
ambulance til akutafdelinger. 
 
Opkøbet konsoliderer Dedalus som en af verdens største virksomheder 
inden for sundheds-it med en bred portefølje af løsninger inden for 
kliniske it-løsninger til hospitaler, løsninger til sundhed og omsorg for 
kommuner, 'integrated care' og løsninger til support af 
diagnoseprocesser.  
 
Med opkøbet kan Dedalus accelere den digitale transformation af de 
præhospitale processer med de komplementerende løsninger fra 
AMPHI Systems. Takket være opkøbet af AMPHI Systems, konsoliderer 
Dedalus sin ledende position som strategisk spiller inden for sundheds-
it, med førende positioner på forskellige markeder i Europa. Udover 
Europa har Dedalus ligeledes store markedsandele i Australien, New 
Zealand og flere steder i Latinamerika, Mellemøsten, og Afrika med 
tilstedeværelse i over 40 lande.  
 
Med opkøbet konsoliderer og styrker Dedalus sin tilstedeværelse i 
Norden, hvor AMPHI Systems i gennem mange år har erfaring i at 
supportere det præhospitale og akutte område på nationalt niveau.  
 
Andrea Fiumicelli, CEO i Dedalus Group, forklarer at: “Opkøbet af 
AMPHI Systems muliggør at Dedalus kan komplementere sin bredde 
løsningsportefølje med løsninger som understøtter et helt essensielt 
trin i behandlingsprocessen: det præhospitale område. En fuld 
digitaliseret proces som hjælper ambulancereddere og akutlæger fra 
det sekund de er tilstede på f.eks. et skadested er afgørende vigtig for 
hele processen Vi mener at AMPHI Systems løsninger effektivt 
komplementerer vores portefølje på alle vores markeder”. 
 
AMPHI SYSTEMS CEO, Knud Buus Pedersen, kommenterer “Vi er meget 
optimistiske omkring fremtiden. Med Dedalus' opkøb har vi sikret en 
fortsat vækst for vores forretning inden for præhospital- og 
akutområdet. Vi bliver en del af en af verdens største leverandører af 
sundheds-it og det vil åbne nye markeder, og sikre at vi fortsat kan levere 
"state of the art"-løsninger til både vores nuværende og nye 
kunder.  AMPHI Systems har mere end fordoblet antallet af 
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medarbejdere i løbet af de sidste to år og sammen med alle kollegaerne 
i Amphi' ser vi frem til udvikle forretningen sammen med Dedalus.”. 
 
Dedalus er ejet af Ardian, et globalt førende privat investeringsfirma, og 
i opkøbet har KPMG assisteret med regnskabsmæssig og skattemæssig  
due dilligence, Giovannelli e Associati og Moalem Weitemeyer med 
hensyn til juridisk rådgivning. 
 
 
 
OM DEDALUS  

Grundlagt i Firenze i 1982 af den nuværende bestyrelsesformand Giorgio Moretti, er Dedalus i 
dag den førende leverandør af sundheds-it i Europa og en af de største i verden. Ejerstrukturen 
sirker stabilitet og store finansiel kapacitet gennem Ardien's involvering, det største private 
investeringsfirma i Europa og det fjerdestørste i verden. 

Siden 2016 har Dedalus accelereret sin vækststrategi ved at fokusere på det voksende behov 
for innovative og helhedsorinterede sundheds-It løsninger og klinisk transformation. Med 
opkøbet af Agfa Healthcare IT, konsoliderede Dedalus sin førende position som en pan-
europæisk spiller inden for sundheds-It med førende positioner i Tyskland, Italien og Frankrig. 
Den 1. april færdiggjorde Dedalus opkøbet af DXC's forretning inden for sundheds-It, og 
fortsatte dermed sin vækst. Dedalus har i dag også ledende positioner i UK og Irland, 
Nordeuropa, Østrig, Schweiz, Spanien, Kina, Brasilien, Australien, New Zealand og adskillige 
andre lande i Latinamerika, Mellemøsten og Afrika med en tilstedeværelse i mere end 40 lande. 
Takket være Dedalus førende portfolio af moderne løsninger dækker virksomheden hele 
spektret inden for sundheds-it og hjælper mere end 6.000 hospitaler og 5.000 laboratorier 
verden over. 

 

OM AMPHI SYSTEMS 

Amphi Systems A/S er en del af Judex Group som har mere end 40 års erfaring i leverance af 
innovative løsninger til sundhedsvæsenet. Vores fokus er at levere brugervenlige produkter af 
høj kvalitet til den præhospital sektor såvel som til hospitaler. Virksomheden er en pioner inden 
for det præhospitale område og har en førende position på det nordiske marked.  

Amphi Systems kontor ligger i Aalborg, Danmark og beskæftiger i øjeblikket 22 medarbejdere 
inden for ledelse, udvikling, test, kvalitetssikrring, og kundesupport.   

Amphi Systems kerneløsning, amPHI – Prehospital Patient Record, bruges i den præhospitale 
sektor i hele Danmark og i Region Stockholm, Sverige. AmPHI sikrer tidskritisk dokumentation 
og samarbejde i det barske præhospitale miljø og sikrer, med en minimal indsats fra det 
præhospital personale, en veldokumenteret patientbehandling og en let overførsel af 
patienten til hospitalet. 
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