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Caj Haglund, ny innehavare av den 
svenskspråkiga professuren i kirurgi

Caj Haglund är född i Snappertuna 
1.10.1952 och tog studenten i Karis-
Billnäs Samlyceum 1971. År 1977 blev 
han medicine licentiat, 1984 specialist i 
kirurgi, 1988 specialist i gastroenterolo-
gisk kirurgi, 1987 medicine och kirurgie 
doktor, och 1992 docent i kirurgi vid 
Helsingfors universitet.

Caj Haglund verkade 1989–1995 som 
biträdande lärare på IV kirurgiska kli-
niken, 1995–2000 som specialistläkare 
med ansvar för endokrin kirurgi vid 
Mejlans sjukhus, 2000–2004 som överlä-
kare för Kliniken för gastroenterologisk 
kirurgi vid Hucs och 2004–2012 som 
ansvarig överläkare för mjukdelskirurgi 
omfattande fem kliniker vid Hucs.

Caj Haglunds forskningsarbete har 
berört tumörmarkörer eller biomarkörer. 
I sin avhandling studerade han tumör-
markörer vid cancer i bukspottkörteln, 
bl.a. markören CA 19-9, som numera 
anses vara ”gold standard”-markören 
för denna cancer. Också i fråga om 
andra markörer har han arbetat i front-
linjen tillsammans med inhemska och 
internationella samarbetspartners. Han 
har studerat såväl serum- som vävnads-
markörer, under senare år med fokus på 
vävnadsforskning. Forskningsgruppen 
har samlat in en stor databas inklude-
rande klinisk-patologiska faktorer och 
överlevnadsdata på patienter med olika 
cancerformer. Detta ger möjligheter till 
translationell forskning, där biomarkö-
rers samband med sjukdomens kliniska 
bild, prognos och behandlingssvar un-
dersöks. Han har publicerat 200 origi-
nalpublikationer, 75 översiktsartiklar 
och lärobokskapitel och har handlett 
elva doktorsavhandlingar.

 Caj Haglund har aktivt undervisat 
studerande och läkare under specia-

listutbildning. Han har varit lärare och 
mentor i internationella undervisnings-
program, och varit med och arrangerat 
flera nationella och internationella kon-
gresser och kurser. 

Caj Haglund har haft många förtro-
endeuppdrag med början i Medicinar-
klubben Thorax. Han har varit styrelse-
medlem i Finska Läkaresällskapet och 
huvudredaktör för dess tidning. Han har 
varit sekreterare för Kirurgföreningen i 
Finland och styrelsemedlem i åtta år, och 
var samtidigt styrelsemedlem i Nordisk 
Kirurgisk Förening och Eurosurgery. 
Caj Haglund är stiftande medlem i Fin-
lands Gastrokirurger, Föreningen för 
allmänkirurgi i Finland, och Skandina-
visk-Baltiska pankreasklubben. Han var 
medlem av Kirurgföreningens i Finland 
arbetsgrupp för videoassisterad kirurgi. 
Han har varit styrelsemedlem i Finlands 
Endokrinologförening och ordförande 
för Nordisk Kirurgisk Förenings sektion 
för endokrin kirurgi. Caj Haglund har 
varit opponent för nio avhandlingar. Han 
har varit sakkunnig för avhandlingsar-
beten, docenturer och professurer, och 
var evaluerare av klinisk medicin vid 
Uppsala universitet 2007 och 2011.

Caj Haglund är medicinsk sekreterare 
för Sigrid Jusélius Stiftelse och vice ord-
förande för Minervastiftelsen. Han är 
sakkunnig för Patientförsäkringscentra-
len, Patientskadenämnden och Valvira. 
Han är medlem av EGTM, en europeisk 
grupp bestående av biomarkörexperter, 
och aktiv i ISOBM, den internationella 
föreningen för biomarkörforskning.

Kanslern för Helsingfors universitet 
har utnämnt docenten, medicine och 
kirurgie doktor Caj Haglund till den 
svenskspråkiga professuren i kirurgi från 
och med 1.3.2012.
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