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Høringsnotat - oppføring av stoffer på narkotikalisten - beslutning om 
forkortet høringsfrist 

 
Det vises til Legemiddelverkets høringsnotat om oppføring av furanylfentanyl og karfentanil 
på narkotikalisten.   
 

I henhold til utredningsinstruksen punkt 5.2 skal høringsfristen normalt være tre måneder, og 

ikke mindre enn seks uker. Det følger videre av dette punktet at kortere frist kan fastsettes i 

henhold til punkt 1.3 i utredningsinstruksen. Vilkårene er da at særlige omstendigheter gjør 

fravikelsen nødvendig, og at beslutningen om dette i saker der endelig vedtak skal treffes av 

en underliggende instans, fattes av fagdepartementet.  

 

Stoffene furanylfentanyl og karfentanil har nylig blitt beslaglagt i Norge for første gang. 

Beslag av stoffene er gjort i forbindelse med dødsfall.   

   

Både furanylfentanyl og karfentanil er svært potente syntetiske opioider som er beslektet 

med fentanyl. Fentanyl er et sterktvirkende analgetikum som er klassifisert som et 

narkotikum og oppført i narkotikaforskriftens narkotikaliste. Furanylfentanyl har ingen kjent 

medisinsk anvendelse. Karfentanil benyttes i veterinærmedisinen for å immobilisere store dyr 

som elefanter, hjort og elg. Karfentanil har per dags dato ingen veterinærmedisinsk 

anvendelse i Norge og det finnes heller ingen karfentanil-holdige veterinærmedisinske 

legemidler med markedsføringstillatelse i Norge. Det finnes per dags dato ingen 

markedsførte karfentanil-holdige legemidler til mennesker.  

 

Stoffene bestilles i dag gjerne via krypterte sider på internett og bruken av stoffene 

diskuteres i ulike diskusjonsfora på nettet.  
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Side 2 
 

Både furanylfentanyl og karfentanil er klassifiserte som legemidler, men stoffene er ikke 

oppført i narkotikalisten. Stoffene inngår heller ikke i noen av de ti stoffgruppene som er 

oppført i narkotikalisten. Da begge stoffene antas å ha stort misbrukspotensiale, er svært 

potente og selv svært lave doser er dødelige, er det av hensyn til folkehelsen viktig å få en 

rask oppføring av furanylfentanyl og karfentanil på narkotikalisten.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet beslutter derfor at utredningsinstruksen fravikes, og at det 

gis frist frem til 24. mai 2017 for å gi Statens legemiddelverk tilbakemelding på 

høringsnotatet. 
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