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Dedalus Group: Tidligere enhedschef hos Sundhed.dk og director of innovation hos Sundhed.dk 
International Foundation Jakob Uffelmann er ansat som General Manager for Dedalus i 
Danmark 
 
Milano den 1. aug. 2022 - Dedalus Group, som er Europas førende leverandør af softwareløsninger 
inden for sundhedspleje og diagnostik og en af verdens største indenfor sit område, meddeler i dag, 
at Jakob Uffelmann er blevet ansat som General Manager for Dedalus i Danmark.  
 
Jakob Uffellmann får ansvar for at fremme digitalisering af offentlige og private sundhedssystemer.  
 
Jakob har gennem mere end 20 år, arbejdet med teknologier inden for medie, process engineering 
og sundhed, hvor han har haft ansvaret for produkter, teknologi og projekter. De seneste 15 år har 
han haft ansvaret for IT og forretningsudvikling på Den Offentlige Danske e-sundhedsportal, 
Sundhed.dk, samt været administrerende direktør for Sundhed.dk International Foundation siden 
2017. 
 
“I Dedalus ser jeg en unik chance for at være med til at skabe et ’European power-house’ inden for 
digital sundhed. Med min baggrund fra Sundhed.dk, hvor jeg har lavet projekter med alle hjørner af 
sundhedsvæsenet, ved jeg, at der er et stort marked for gode produkter, som er udviklet med 
udgangspunkt i brugernes behov og som gør en forskel i deres hverdag. Jeg glæder mig ekstremt 
meget til at bidrage til dette arbejde, samt at arbejde for, at Dedalus fortsat øger sin tilstedeværelse i 
Danmark og i Nordeuropa.” - Jakob Uffelmann  
 
”Jakob har alle de egenskaber, vi har brug for hos en dansk General Manager. Han har gennem 
mange år bevist, at han er en værdsat leder, kender branchen godt og har et fantastisk netværk i 
Danmark og i Europa. Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med Jakob. Med Jakob på 
holdet som General Manager for Danmark, giver det os en god mulighed for at fokusere på allerede 
eksisterende kunder samt udvikle på nye muligheder i det danske marked.” – Peter Gille, General 
Manager, Northern Europe 
 
OM DEDALUS  
Dedalus Group er Europas førende leverandør af softwareløsninger inden for sundhedspleje og 
diagnostik, som på globalt plan understøtter den digitale transformation af 6.300 hospitaler og 
5.700 laboratorier og anvender sine løsninger til mere end 540 millioner mennesker. Dedalus 
understøtter hele kontinuummet af sundhedspleje og tilbyder åbne standardbaserede løsninger til 
hver enkelt aktør i sundhedsvæsenets økosystem med fokus på at levere bedre sundhedspleje til en 
sundere planet. 
 
Du kan læse mere på www.dedalus.com/nce/da  
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