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Dedalus förvärvar AMPHI Systems: ett viktigt steg för att bredda vårt 
utbud av digitala lösningar för akutvården 
 
 
Aarhus, Apr 15th 2021 – Dedalus Group ("Dedalus"), en ledande 
internationell mjukvaruleverantör för hälso- och sjukvården, har 
meddelat att de har genomfört förvärvet av AMPHI Systems A/S 
(”AMPHI Systems”). AMPHI Systems är ledande på digitalisering av 
akutvårdens processer, från ambulans till rätt akut omhändertagande 
nivå. 
 
Förvärvet befäster Dedalus ställning som en av världens största 
leverantörer av IT-lösningar för hälso- och sjukvården, med en bred 
portfölj för samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården - från 
diagnostik och specialistsjukvård till primärvård samt kommunal vård 
och omsorg.  
 
Detta förvärv förstärker ytterligare Dedalus kapacitet inom den digitala 
utvecklingen av akutvårdens processer tack vare kompletterande 
lösningar från AMPHI Systems och Dedalus ledande position avseende 
IT lösningar för hälso- och sjukvården i Europa. Utöver Europa har 
Dedalus också verksamhet i Australien, Nya Zeeland och på flera platser 
i Latinamerika, Mellanöstern och Afrika, med en närvaro i 40 olika 
länder. 
 
Förvärvet innebär också att Dedalus stärker sin närvaro i Norden, där 
AMPHI Systems har en lång erfarenhet av att stödja prehospital vård.  
 
Andrea Fiumicelli, CEO of Dedalus Group, förklarade att:	“Förvärvet av 
AMPHI Systems innebär att Dedalus kompletterar vår breda 
produktportfölj med lösningar som stöder ett kritiskt steg i 
vårdprocessen: den prehospitala och akutvårdens processer. Det 
digitaliserade stödet för personalen - från första stund när de anländer 
på plats - har stor betydelse för patientens fortsatta omhändertagande 
och är därmed kritiskt för hela vårdprocessen. AMPHI Systems 
lösningar kompletterar vår portfölj på alla våra marknader”. 
 
AMPHI SYSTEMS CEO, Knud Buus Pedersen, kommenterar “Vi ser 
mycket positivt på framtiden. Med Dedalus förvärv har vi säkerställt 
fortsatt tillväxt för vår verksamhet inom akut- och prehospital vård. Att 
bli en del av en av världens största IT verksamheter för hälso- och 
sjukvården öppnar upp nya marknader och säkerställer att vi kan 
fortsätta att leverera "state of the art" lösningar till våra befintliga 
kunder såväl till nytillkomna.  AMPHI Systems har mer än dubblerat 
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antalet anställda under de sista två åren och vi ser fram emot att 
fortsätta växa tillsammans med Dedalus”. 
 
Dedalus ägs av Ardian, ett världsledande private investment house, 
och i samband med köpet har KPMG bistått Dedalus med finansiell 
rådgivning samt med skatteråd, Giovanneli e Associati och Moalem 
Weitemeyer med juridisk rådgivning. 
 
 
 
ABOUT DEDALUS  

Founded in Florence in 1982 by the current Chairman Giorgio Moretti, Dedalus is the leading 
healthcare and diagnostic software provider in Europe and one of the largest in the world. The 
shareholding structure ensures stability and great financial capacity through the presence of 
Ardian, the largest private investment company in Europe and the fourth in the world. 

Starting in 2016, Dedalus has accelerated its expansion strategy by targeting the growing 
demand for innovative and comprehensive ICT and Clinical transformation solutions. With the 
acquisition of Agfa Healthcare IT, Dedalus consolidated its leadership as pan-European player 
in the healthcare software industry, with a leading position in Hospital IT (HCIS) and Diagnostic 
(DIS) in Germany, Italy and France. In Apr 1st Dedalus completed the acquisition of DXC’s 
healthcare IT business , continuing its growth journey. Today Dedalus has a strong footprint in 
UK and Ireland, Northern Europe, Austria, Switzerland, Spain, China, Brazil, Australia, New 
Zealand and several locations in Latin America, the Middle East and Africa, having a presence 
in over 40 different countries.  Thanks to its undisputed cutting-edge portfolio of leading, new 
generation solutions, Dedalus covers the whole spectrum of needs for healthcare operators, 
supporting over 6,000 hospitals and 5,000 laboratories around the world. 

 

ABOUT AMPHI SYSTEMS 

Amphi Systems A/S is part of the Judex Group which has 40 years of experience in delivering 
innovative solutions to the healthcare sector. Our focus is to deliver high quality and user-
friendly products to the prehospital sector, as well as to hospitals. The company is a frontrunner 
in the prehospital space and holds a strong position in the Nordic market.  

Amphi Systems office is located in Aalborg, Denmark and currently employs 22 
people covering management, development, test, quality assurance and customer support.   

Amphi Systems core product, amPHI – Prehospital Patient Record, is used in the entire 
prehospital sector in Denmark and in Region Stockholm Sweden. amPHI ensures time-critical 
documentation and collaboration in the harsh prehospital environment with a minimum of 
effort from the prehospital personnel, securing a well-documented treatment of patients and 
a seamless patient hand-over to the hospital.  
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