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FORSLAG OM OPPFØRING AV KARFENTANIL OG FURANYLFENTANYL PÅ NARKOTIKALISTEN 
 
Statens legemiddelverk sender med dette på høring forslag om å oppføre stoffene karfentanil og 
furanylfentanyl på narkotikalisten, jf. narkotikaforskriften (forskrift av 14.februar 2013 om 
narkotika) § 3 jf. § 4 første ledd.  
 
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».  
Karfentanil og furanylfentanyl 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. 
 
Oppføring på narkotikalisten medfører at karfentanil og furanylfentanyl underlegges samme 
kontroll som allerede oppførte stoffer.  
 
Høringsfrist: 24.mai 2017 
 
Den fastsatte høringsfristen er begrunnet i vedlagte brev fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
  
Høringssvar merket med vårt saksnummer 17/05575 sendes Statens Legemiddelverk på følgende 
adresse: post@legemiddelverket.no, alternativt: Postboks 6167 Etterstad, 0602 Oslo.  
 
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 

https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf
http://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/55th_Edition/YL_-55th_edition_2016.pdf
http://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/55th_Edition/YL_-55th_edition_2016.pdf
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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.  
 

Forslag om oppføring av karfentanil og fyranylfentanyl i narkotikalisten  
 
Statens legemiddelverk foreslår at karfentanil og furanylfentanyl oppføres med merknader som 
angitt: 
 

Stoff INN-navn 
(latin) 

Internasjonal 
regulering 

Forbudt etter § 5 Unntak og spesielle 
bestemmelser 

karfentanil  Forbudt etter § 5 Tillatelse til 
rekvirering, se § 5 

furanylfentanyl  Forbudt etter § 5  

    
   

Om stoffene 
 
Karfentanil 
Kjemisk navn: metyl 1-fenetyl-4-(N-fenylpropionamido)piperidin-4-karboksylat.  
 
Karfentanil er et 4,4-disubstituert piperidinderivat som har lignende farmakologiske egenskaper 
som fentanyl (fentanyl er klassifisert som narkotika og omfattes av narkotikaforskriftens 
narkotikaliste). Karfentanil benyttes i veterinærmedisin for å immobilisere store dyr som elefanter, 
hjort og elg og det skal eksistere et produkt med markedsføringstillatelse for dyr på det 
amerikanske markedet – Wildnil.   
Det eksisterer ikke markedsførte legemidler til mennesker med innhold av karfentanil, men det 
foregår kliniske studier med svært lave doser av karfentanil i form av en radioligand for positron 
emisson tomography (PET)1.   
 
Karfentanil har kjemiske og farmakologiske likheter med andre potente opioider slik som fentanyl. 
Strukturmessig ligner karfentanil på fentanyl, alfentanil og sufentanil – stoffer som brukes i klinisk 
medisin som analgetikum. Karfentanil gir rask smertestillende effekt, immobilisering og bedøvelse 
hos dyr ved en selektiv påvirkning av mu-opioid reseptorer i sentralnervesystemet. 
 
In vitro studier har vist at karfentanil fortrinnsvis binder seg til mu-opioireseptoren (MOR), og at 
reseptoren MOR-1 er å foretrekke fremfor MOR-22,3. Intravenøs administrasjon av karfentanil i 
rotter viste at effekten kom raskt i gang og hadde en potens 100 ganger sterkere enn fentanyl og 
10 000 ganger sterkere enn morfin4.   
 

                                                           
1 Blecha et al.; Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 2017 (10.1002/jlcr.3513) 
2 Maguire et al.; European Journal of Pharmacology 1992 (213), 219-225 
3 Eriksson & Antoni, Molecular Imaging 2015 (14), 476-483 
4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/carfentanil#section=Top, sett 21.04.2017 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/carfentanil#section=Top
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Furanylfentanyl 
 
Kjemisk navn: N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-furan-2-karboksamid. 
Furanylfentanyl er et syntetisk opioid som er en analog av fentanyl med dertil hørende lignende 
farmakologiske egenskaper. Den anses som fenylpiperidin og skiller seg fra fentanyl ved at det har 
en furanring i stedet for en metylgruppe. Furanylfentanyl har en ED50 i mus på 0,02 mg/kg, hvilket 
tilsvarer fentanyls ED50 verdi på 0,016 mg/kg5. ED50 er et tall på den dosen av et legemiddel som 
gir 50 % av maksimal effekt.  
Det foreligger ingen kjent medisinsk bruk av furanylfentanyl, og dokumentasjonen om potens og 
virkningslengde er derfor svært begrenset. Fentanylanaloger er generelt svært potente men hvor 
potent den enkelte analog er, kan variere og faren for overdose anses å være stor6.  
 

Forekomst av stoffene i Norge 
Karfentanil og furanylfentanyl ble nylig beslaglagt for første gang i Norge. Beslagene av stoffene ble 
gjort i forbindelse med dødsfall.  
Karfentanil benyttes av veterinærer for å bedøve store dyr, men Legemiddelverket kjenner ikke til 
at karfentanil er blitt benyttet av veterinærer i Norge.  
Legemiddelverket kjenner ikke til at det eksisterer medisinsk bruk av furanylfentanyl.   
 

Regulering i enkelte andre land  
 
Karfentanil 
I USA er karfentanil regulert av «Controlled Substance Act» og plassert i lovens Schedule II hvor 
man også finner andre stimulerende stoffer som for eksempel amfetamin og metamfetamin.  
I Sverige er karfentanil regulert under Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om 
förteckningar över narkotika, i narkotikaliste II.  
I Storbritannia er karfentanil regulert under Misuse of Drugs Act 1971, Schedule II - klasse A. 
 
Furanylfentanyl 
I Sverige er furanylfentanyl regulert under Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om 
förteckningar över narkotika, i narkotikaliste I.  
I USA ble furanylfentanyl midlertidig oppført i Controlled Substance Act i lovens Schedule I i 
november 2016. Denne midlertidige oppføringen ble gjort for at stoffet skulle være regulert i 
påvente av prosessen med ordinær listeføring. Det har vært en rekke dødsfall i USA knyttet til 
stoffet og det var derfor ønskelig å regulere stoffet som narkotika så snart som mulig.   
 

Vurdering og konklusjon  
 
Karfentanil 
Bivirkninger hos dyr inkluderer svimmelhet, svak puls, letargi, oppkast, kald og klam hud, usedvanlig 
stor respirasjonsdepresjon, muskulære skjelvinger, hyperexcitation som kan medføre hypertemi og 
muskelsykdommer, økt hjertefrekvens og «renarcotization» - et fenomen som er assosiert med økt 
mortalitet hvor effekten av opioid agonisten er lenger enn antagonistantidoten7,8.    
 
Det foreligger ingen kliniske studier som ser på misbrukspotensialet av karfentanil hos mennesker. 

                                                           
5 Mohr et al.; Journal of Analytical Toxicology 2016, 1-9 
6 Watanabe et el.; AAPS Journal 2017 (DOI: 10.1208/s12248) 
7 Lust et al.; Journal of Emergency Medicine 2011 40(3), 198-207 
8 Cole et al.; Journal of Zoo and Wildlife Medicine 2006 37(3), 318-326 
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I en dobbelblindet, placebokontrollert studie fra 2007 ble det sett på misbrukspotensialet av 
reseptpliktige opioider i forhold til heroin for heroinmisbrukere som gikk på morfin. Deltagerne, 
som fikk oral morfin fra før av, fikk intravenøs fentanyl, oksykodon, morfin, buprenorfin eller 
heroin. Samtlige av stoffene førte til en statistisk signifikant doserelatert økning i positive subjektive 
oppfattelser («I feel a good drug effect»), hvor fentanyl var den meste potente, etterfulgt av 
buprenorfin, heroin, morfin og oksykodon. Deltagerne oppfattet buprenorfin som var det eneste 
stoffet som medførte statistisk signifikante negative opplevelser hos deltagerne («I feel a bad drug 
effect»), og buprenorfin ble derfor ansett til å ha mindre misbrukspotensiale hos heroinavhengige 
brukere. Karfentanil antas å ha mange av de samme effektene som fentanyl, og derfor et stort 
misbrukspotensiale9.  
 
Furanylfentanyl 
 
Furanylfentanyl har ikke noen kjent medisinsk bruk verken til dyr eller mennesker. Stoffet regnes 
som et «designerdrug» – fremstilt med det formål å gi en psykoaktiv effekt. Stoffet antas videre å 
være svært potent og har stort misbrukspotensiale. Siden stoffet ikke anvendes medisinsk, 
foreligger det heller ingen kjent dosering, og kombinert med at stoffet er svært potent selv ved lav 
dose, vil dette øke faren for overdoser.   
Bivirkningsprofilen antas å være lik fentanyl – og selv svært lave doser kan medføre 
respirasjonsstans.  
 
Både furanylfentanyl og karfentanil bestilles i dag gjerne via krypterte sider på internett – «the dark 
net». Bruken av stoffene diskuteres i ulike diskusjonfora på nett, og brukerne rapporterer om 
opioidlignende effekter. Da selv svært lave doser er dødelige og stoffene kan sammenlignes med 
fentanyl, antas det at misbrukspotensialet er stort. 
 
Karfentanil og furanylfentanyl foreslås oppført på narkotikalisten med krav om narkotikasertifikat 
(jf. § 9 i forskrift om narkotika m.v.) ved innførsel eller utførsel av virkestoffet eller preparater 
inneholdende det aktuelle stoffet. Videre foreslås karfentanil og furanylfentanyl oppført som 
forbudt etter narkotikaforskriften § 5. Forbud etter forskriften § 5 innebærer blant annet at bruk av 
stoffene vil kreve særskilt tillatelse fra Legemiddelverket grunnet stoffenes egenskaper (svært 
potente opioider) er det etter Legemiddelverkets vurdering riktig å underlegge stoffene 
narkotikaforskriftens strengeste kontrollregime.  
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
Anne O. Sagabråten (e.f.) 
Seniorrådgiver 

Anne Cathrine Vestrheim 
forsker 
   

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
 
Vedlegg:    
Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet – beslutning om forkortet høringsfrist 
Høringsliste 

                                                           
9 Comer et al.;Neuropsychopharmacology 2008 33 (5), 1179-1191  


