
 

 

 

Dedalus Group: Peter Gille utsedd till General Manager Dedalus 
regionen North   

  
 
Milano, 1 juli 2022 – Dedalus Group, den ledande leverantören av 
mjukvarulösningar för sjukvård och diagnoser i Europa och en av världens största, 
meddelade i dag att Peter Gille har utsetts till General Manager för Dedalus 
verksamhet i Nordeuropa. Peter Gille kommer ansvara för Danmark, Sverige, 
Norge, Finland, Nederländerna och Belgien och stödja påskyndandet 
av  digitaliseringen av offentliga och privata sjukvårdssystem i Dedalus portfölj. 
  
Peter har över 30 års erfarenhet från mjukvarubranschen med ledande roller i 
företag som Oracle, Nexus och Cambio. I sin senaste roll som VD för Cambio hjälpte 
han företaget att bli ledande i Norden inom e-hälsa. Under de 6 år han ledde 
företaget växte personalen på Cambios från 300 till 750 anställda och intäkterna 
mer än tredubblades.   
  
Under sina nio år med en ledande befattning på Nexus, ett mjukvaruföretag 
verksamt inom informationssäkerhetsområdet, drev han företaget till att bli 
ledande inom identitetshantering, med kunder över hela världen.  
  
I Oracle arbetade han i olika ledande roller både internationellt och inom Sverige i 
tolv år.  
  
“Jag är stolt över att ingå i ledningsgruppen i Dedalus med ansvar för 
verksamheten i Norden, Nederländerna och Belgien”, säger Peter Gille. “Enligt min 
åsikt är Dedalus det enda sanna europeiska globala företaget som kan utmana de 
internationella aktörerna på marknaden. Jag ser fram emot att få Dedalus 
verksamhet att växa i min region och bidra till Dedalus framgång i framtiden.”  
  
“Vi är glada över att kunna gå ut med att Peter Gille har utsetts till General Manager 
för regionen North. Vi är säkra på att han kommer tillföra sin expertis och 
erfarenhet till teamet, och ge oss möjligheten att ytterligare stärka vår ställning i 
Europa. Andrea Fiumicelli, VD för Dedalus Group, kommenterade.  
“Han representerar ännu ett viktigt steg i vår beslutsamhet att ytterligare investera 
i vårt ledarskap för att leverera enligt vårt åtagande om att stärka vår ställning i 
norra Europa”, tillade Hans Vandewyngaerde, Regional President Dedalus. 
 
 
OM DEDALUS 
Dedalus Group är den ledande leverantören av programvara för sjukvård och diagnoser i Europa och stöder 
den digitala omvandlingen av 6300 sjukhus och 5700 laboratorier över hela världen och bearbetar sina 
lösningar för mer än 540 miljoner invånare världen runt. Dedalus stöder hela vårdområdet och erbjuder 
öppna standardbaserade lösningar som är till hjälp för alla aktörer inom sjukvårdens ekosystem i syfte att ge 
bättre vård på en friskare planet. 

 
Mer information finns på www.dedalus.com 
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