
VEILEDNING FOR SØKNAD OM INNFØRSEL OG UTFØRSEL AV 
NARKOTIKA OG PSYKOTROPE STOFFER  
 
Innsending: 
Søknadsskjemaet skal sendes elektronisk til narkotikasertifikater@legemiddelverket.no. 
 
Vedlegg til søknad om utførselstillatelse: 
Ved søknad om utførselstillatelse skal den elektroniske søknaden vedlegges 
innførselstillatelse utstedt av kompetent myndighet i mottakerlandet, dersom landet har 
framsatt krav om slik tillatelse. Om myndighetene ikke har krav om slik tillatelse, skal 
bekreftelse på dette medfølge. Original innførselstillatelse sendes Legemiddelverket per post 
merket med dato for når søknaden ble sendt per e-post. Dersom eksportør kun sitter med 
gjenpart av innførselstillatelse som er ment å medfølge sendingen, opplyses om dette i feltet 
for øvrig informasjon. 
 
Saksbehandlingstid: 
Saksbehandlingstiden er inntil ti virkedager fra mottak i Legemiddelverket. 
 
Utfylling av skjema: 
1. Norsk importør/eksportør  
På norskregistrert importør eller eksportør fylles ut: 
• fullstendig virksomhetsnavn 
• organisasjonsnummer  
• besøksadresse  
• navn på norskregistrert virksomhet som lagerfører narkotikaen dersom importør / 
eksportør ikke selv lagerfører. 
 
2. Utenlandsk importør/eksportør 
På utenlandsk importør eller eksportør fylles ut: 
• fullstendig virksomhetsnavn 
• besøksadresse. 
 
3. Preparat / legemiddelform / styrke 
Søknaden kan maksimalt omfatte seks preparater og kun én substans.  
For bruksferdige preparater angis: 
• preparatets handelsnavn slik det framgår av SPC (summary of product characteristics – 
preparatomtale) 
• legemiddelform (administrasjonsform)  
• styrke (mengde per enhet) – se eksempler nedenfor. 
 
For råvare angis INN-navn (se punkt 7). Dersom råvaren er et salt (eventuelt ester eller eter) 
eller inneholder krystallvann (H₂O), må dette framgå av navnet. 
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Referansesubstanser 
Små mengder referansesubstanser kan omfattes av samme sertifikat selv om de består av 
forskjellige substanser og det er flere enn 6. Dersom søknaden gjelder flere substanser enn 
6, påføres ”Se vedlegg” på linja ”Preparat / legemiddelform / styrke”, og liste over stoffer, 
eventuelt styrke, pakningsstørrelse, antall pakninger og mengde base legges ved. 
 
4. Pakningsstørrelse 
For bruksferdige preparater oppgis: 
• antall per pakning 
• volum ved flytende preparater. 
 
5. Antall pakninger 
For bruksferdige preparater oppgis antall pakninger, for råvare oppgis mengde. 
 
6. Mengde base 
Omregning til base 
Stoffet omregnes til 100 % base dersom råvaren/innholdsstoffet i preparatet er et salt (evt. 
ester eller eter) eller inneholder krystallvann (H₂O). Bruk omregningsfaktoren som er oppført 
i ”Part four” og ”Part three” i INCBs lister over narkotika og psykotrope stoffer, henholdsvis 
”Yellow List” og ”Green List”  
(https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/54_edition/YL-
54th_edition_09_02_2016_EN.pdf)  
(https://www.incb.org/documents/Psychotropics/greenlist/Green_list_ENG_V17-
06834.pdf).  
 
 
Vektenhet/desimaler 
Mengden skal oppgis i gram med tre desimaler, unntatt når det gjelder alfentanil, fentanyl, 
piritramide, remifentanil og sufentanil – her skal alle desimaler oppgis. 
Mengde oppgis for hver varelinje og totalt for substansen. 
 
Endosebeholdere 
For preparater i endosebeholdere (ampuller, hetteglass, rektaltuber (klyster), etc.), er det 
vanligvis noe overskudd i forhold til pakningens angivelse av mengde. På søknaden skal det 
kun redegjøres for det nominelle innhold i endosebeholdere. Dvs. at overskuddet ikke skal 
medregnes. 
 
7. Substans 
Substans / innholdsstoff skal benevnes med ”International non-proprietary name” (INN-
navn) som står oppført i ”Part one” i ”Yellow List” og ”Green List”. Hvis INN-navn ikke finnes, 
må ”Other non-proprietary or trivial name” eller kjemisk navn benyttes.  
 
8. Øvrig informasjon 
Følgende skal føres opp her: 
• nummer på innførselstillatelse fra mottakerland ved søknad om utførselstillatelse 
• om sendingen er ment for reeksport  
• ønske om utvidet gyldighet av sertifikatet 
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• annen relevant informasjon. 
 
Utførsel av preparater på spesielt godkjenningsfritak 
Dersom en søknad om utførsel gjelder for preparat innvilget spesielt godkjenningsfritak fra 
Statens legemiddelverk som IKKE har markedsføringstillatelse i EU/EØS, krysses av i feltet for 
dette. Dersom slike legemidler skal utføres til andre land, må virksomheten påse at det 
foreligger en særskilt bekreftelse fra mottakende lands myndigheter på at de tillater 
innførselen. 
 
9. Dato og kontaktperson 
 Søknaden fylles ut med dato og kontaktperson og underskrives. 

 
 

Eksempler: 
Nedenfor er det listet opp noen eksempler på hvordan ulike legemiddelformer, styrke og 
pakningsstørrelse kan benevnes i søknaden: 
 
Legemiddelform/  styrke/ 
administrasjonsform  mengde per enhet pakningsstørrelse  
 
Tabletter (=tab, tbl)   5 mg   100 enpac         
Kapsler (=cps)               5 mg   20    
Stikkpiller (=supp)  10 mg   10           
Injeksjon (=inj)  5 mg/ml  5 x 2 ml  
Rektal (=rect)   10 mg/2,5 ml  2 x 2,5 ml  
Sirup (=syr)   0,5 mg/ml  100 ml   
Mikstur (=mixt)  0,5 mg/ml  200 ml   
 
Eksempler på angivelse av ulike preparattyper: 
 
Stesolid emulsion inj. 5 mg/ml               5 x 2 ml       40 
Stesolid syr. 0,4 mg/ml                            100 ml   500 
Stesolid rect. 10 mg/2,5 ml                     4 x 2,5 ml   300 
Stesolid tab. 5 mg                                     20                         500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sist gjennomgått: 31.10.2018 
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