
Statens legemiddelverk Ref. 14/08049 
23.juni 2017 

 

Innledning:  
 
Av narkotikaforskriften § 3 fremgår det hva som regnes som narkotika: 
a) Stoffer, droger, planter og sopper som er oppført i narkotikalisten, jf. § 4 
b) Salter, stereoisomere, estere og etere av stoffer oppført på narkotikalisten, forutsatt at stoffene 
har, eller antas å ha, psykoaktiv effekt 
c) Blandinger (flytende, i fast form eller i gassfase) med innhold som nevnt i bokstav a) eller b). 
 
På listen oppfører Statens legemiddelverk i henhold til § 4 annet ledd første punktum «stoffer og 
droger som kommer inn under Den alminnelige narkotikakonvensjon av 1961 eller Konvensjonen 
om psykotrope stoffer av 21.februar 1971». I henhold til § 4 andre ledd andre punktum kan «andre 
stoffer, grupper av stoffer, droger, planter og sopper oppføres dersom de har, eller antas å ha, 
lignende effekt som de stoffer, planter og droger som kommer inn under konvensjonene». 
 
Ved vurderingen av oppføring i henhold til § 4 første ledd vektlegger Legemiddelverket vilkårene for 
oppføring av stoffer i FNs konvensjon om narkotika av 1961 og FNs konvensjon om psykotrope stoffer 
av 1971 samt Verdens helseorganisasjons retningslinjer (Guidance on the WHO review of 
psychoactive substances for international control) som utdyper konvensjonenes vilkår. 
 
Fentanylanaloger anses å ha liknende effekter som stoffer som hører inn under FNs konvensjon om 
narkotika av 1961; https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf og 
 http://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/55th_Edition/YL_-
55th_edition_2016.pdf. 
 

Statens legemiddelverk foreslår å føre opp en generisk gruppe som vil omfatte 
fentanylanaloger – dette vil bli gruppeoppføring nummer 11 i narkotikalisten. 
 

Om gruppen 
 
Fentanyl er et stoff som er oppført på narkotikalisten og som er tilgjengelig i form av flere 
markedsførte legemidler, blant annet som sublingvaltabletter, depotplaster, injeksjoner og 
nesespray. Fentanyl er et opioid som benyttes som smertestillende legemiddel og er blitt anvendt 
medisinsk i mange år.  
 
I årsrapporten for 2017 fra EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) 
omtales nye psykoaktive stoffer og fentanylvarianter flere steder. Det presiseres i rapporten at det 
både i Europa og Nord-Amerika i den senere tid har dukket opp svært potente syntetiske opioider, 
hovedsakelig fentanylderivater. Mye av salget foregår på nettsteder – gjerne «the dark net». Svært 
potente syntetiske opioider utgjør en alvorlig helserisiko både for dem som inntar dem og for 
personer som kan utsettes for kontakt med stoffene i forbindelse med sin yrkesutøvelse, eksempelvis 
postansatte, toll og politi. Det trengs bare små mengder for å produsere mange tusen doser, så disse 
produktene er lette å skjule og transportere1. 
 
Et fåtall av fentanylanalogene benyttes medisinsk eller var opprinnelig ment for medisinsk 
behandling – et eksempel er karfentanil som brukes som bedøvelsesmiddel i veterinærmedisin under 
særlige forhold (ingen kjent bruk i Norge). Størstedelen av disse stoffene vil imidlertid anses som 
såkalte «designer drugs», stoffer som er designet for å gi en ruseffekt og som generelt anses som 
svært potente.  
 

                                                           
1 http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-drug-reports/2017/norway 
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Fentanylanalogene karfentanil og furanylfentanyl ble i juni 2017 oppført på narkotikalisten i Norge 
etter tilfeller hvor disse stoffene var forbundet med dødsfall. Det kom flere høringsinnspill på at det 
ville være hensiktsmessig med en generisk fentanylgruppe som kunne dekke fentanylanaloger, da 
disse stoffene er et økende problem. Dette er stoffer som hovedsakelig påvises i beslag og som anses 
som både svært toksiske og svært potente.  
 
Såkalte designer drugs er under konstant utvikling, og nye varianter dukker til stadighet opp på 
markedet. Ved å foreta en generisk gruppeoppføring av fentanylanaloger, vil varianter anses som 
omfattet av narkotikadefinisjonen fra det øyeblikket de fremstilles. Dermed kan slike stoffer 
reguleres fortløpende, lovverket vil ligge mindre i bakkant og bruken kan forhåpentligvis minimeres. 
 
FNs narkotikakontrollråd (INCB) kom i forbindelse med presentasjonen av kontrollrådets årsrapport 
for 2010 med følgende anbefalinger: 
«In the interest of public health, government should place these substances under national control, in 
order to be able to prosecute the individuals involved in their manufacture and distribution. 
 
Where possible, the Board recommends that Governments consider generic scheduling to control 
entire groups of such substances.2” 
 
INCBs anbefaling dreier seg om de nye helseskadelige psykoaktive stoffene som det stadig dukker 
opp flere av. Disse stoffene fremstilles ofte ved at det gjøres en liten endring av molekylstrukturen til 
et stoff som er oppført på narkotikalisten. Endringen gjør at man får et nytt stoff som enda ikke står 
på narkotikalisten. Siden stoffet ikke omfattes av narkotikadefinisjonen kan leverandørene, til ukjent 
risiko for brukernes helse, tilvirke og selge stoffene uten å risikere straff for narkotikaforbrytelse. 
 
Også Stortingets Prop. 15 S (2015–2016) - Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020), omtaler 
problematikken rundt nye psykoaktive stoffer (NPS) og utfordringene ved den kontinuerlige 
utviklingen av nye, potente stoffer3.  
 
Fentanylanaloger antas å være svært potente og ha stort misbrukspotensiale. Siden de fleste av disse 
stoffene ikke anvendes medisinsk, foreligger det i de fleste tilfeller heller ingen kjent dosering, og 
kombinert med at stoffene antas å være svært potente selv ved lave doser, vil dette øke faren for 
overdoser.  
 
Bruken av stoffene diskuteres i ulike diskusjonsfora på nett, og brukerne rapporterer om 
opioidlignende effekter. 
 
Bivirkningsprofilen antas å være lik fentanyl – og selv svært lave doser kan medføre 
respirasjonsstans. 
 
Allerede oppførte stoffer tilhørende de nevnte stoffgruppene vil fortsatt bli stående oppført som 
enkeltstoffer i narkotikalisten. Stoffer som FNs narkotikakommisjon i fremtiden vedtar å oppføre i 
FN-konvensjonens lister, vil bli oppført som enkeltstoffer også i den norske listen. Oppføring ved 
navns nevnelse av enkeltstoffer som omfattes av gruppedefinisjonen vil skje fortløpende.  
 

                                                           
2 http://incb.org/pdf/annual-report/2010/Press_Kit/English/04_Designer_Drugs_PressKitE.pdf side 5 
3 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-15-s-20152016/id2460953/sec2 
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I EMCDDAs rapport om NPS fra juni 2017 fremgår det at fentanylanaloger som ocfentanyl og 
acetylfentanyl har ført til en rekke dødsfall i Belgia, Tyskland, Polen, Sverige og Storbritannia, og i 
2016 var det 23 dødsfall i Sverige som kunne knyttes til acryloylfentanyl4.  
 

Psykoaktiv effekt 
 
Når det gjelder enkeltstoffer er det i de fleste tilfellene mulig å fastslå om stoffet har psykoaktiv 
effekt. Det samme er ikke tilfelle for alle stoffer i en stoffgruppe. Man kan ikke vite med sikkerhet om 
alle tenkelige stoffer i en stoffgruppe har psykoaktiv effekt, selv om det ut fra stoffgruppens kjemiske 
struktur er sannsynlig at de har det. For mange av de nye stoffene som dukker opp på 
misbruksmarkedet foreligger det lite dokumentasjon, eksempelvis med hensyn til psykoaktiv effekt. 
Opplysningene om effekt vil kunne være begrenset til brukernes egne observasjoner, samt 
opplysninger om andre stoffer i samme gruppe. At psykoaktiv effekt ikke med sikkerhet kan fastslås 
er årsaken til at det i ny narkotikadefinisjon ikke stilles et absolutt krav om psykoaktiv 
effekt for at et stoff skal kunne føres opp på narkotikalisten/defineres som narkotika. Dette fremgår 
av § 3 første ledd bokstav b) og § 4 andre ledd annet punktum hvor vilkåret er «.. har, eller antas å ha 
psykoaktiv effekt». 
 
Når hele grupper av ensartede stoffer føres opp på narkotikalisten, kan det altså ikke utelukkes at det 
innenfor en stoffgruppe vil kunne finnes stoff som, når det fremstilles, viser seg ikke å ha psykoaktiv 
effekt. Følgelig vil det kunne skje at en person idømmes straff for befatning med et stoff som, i 
ettertid og ved nærmere vurdering, viser seg ikke å ha psykoaktiv effekt. Legemiddelverket mener at 
hensikten med bestemmelsen, som blant annet er å forsøke å begrense narkotikamisbruk, veier 
tyngre enn det forhold at man risikerer å straffe en person for befatning med et stoff som 
vedkommende trodde hadde psykoaktiv effekt, men som likevel viser seg ikke å ha det. 
 
Dersom et stoff i en stoffgruppe ikke har psykoaktiv effekt, kan stoffet unntas fra gruppen. Om et 
stoff er unntatt fra gruppen vil i så fall fremgå av narkotikalisten. Inntil stoffet er unntatt vil det være 
å anse som narkotika. 
 
Det foreslås å føre opp en generisk fentanylgruppe på narkotikalisten som medfører at stoffer som 
faller inn under denne gruppedefinisjonen underlegges samme kontroll som allerede oppførte 
stoffer. 
 

                                                           
4 http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4540/TD0217575ENN.pdf side 14 
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