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5.6.2009

LL Dnro 3176/4.6.4./2009

FÖRTECKNINGAR ÖVER HCI-LÄKEMEDEL SAMT NARKOTISKA OCH PSYKOTROPISKA ÄMNEN INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL
Läkemedelsverket fastställer bifogade förteckningar över huvudsakligen på centrala
nervsystemet inverkande läkemedelspreparat (förteckning 1) samt narkotiska och
psykotropiska ämnen innehållande läkemedel (förteckning 2) som har försäljningstillstånd.
Till förteckningen 1 över huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedelspreparat har hänvisats i social- och hälsovårdsministeriets förordning 726/2003 om
förskrivning av läkemedel samt i Läkemedels föreskrift 3/2006 ”Expediering av läkemedel”.
Enligt 55 a § i läkemedelslagen kan apoteken utfärda intyget som avses i Schengenkonventionens artikel 75. Intyget kan utfärdas för narkotiska och psykotropiska ämnen innehållande läkemedel.
Förteckningarna gäller tillsvidare från och med 15.6.2009.

Överdirektör
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SÄNDLISTA Med hjälp av Läkemedelsverkets Web-plats:
Apoteken
Filialapoteken
Militärapoteket
Sjukhusapoteken
Läkemedelscentralerna
Institutet för hälsa och välfärd
Läkemedelsfabrikerna
Läkemedelspartiaffärerna
Innehavarna av försäljningstillstånd
Finlands Röda Kors Blodtjänst
FÖR KÄNNEDOM
Riksdagens justitieombudsman
Statsrådets justitiekansler
Social- och hälsovårdsministeriet
Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Jord- och skogsbruksministeriet, avdelning för livsmedel och hälsa
Huvudstabens sanitetsavdelning
Tullverket
Centralkriminalpolisen
Inrikesministeriets polisavdelning
Riksåklagarämbetet
Länsstyrelsen
Högsta domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen
Förvaltningsdomstolarna
Hovrätterna
Lokala åklagarenheterna
Tingsrätterna
Rättshjälpsbyråerna
Centralen för undersökning av olyckor
Konsumentverket
Livsmedelsverket
Helsingfors universitet, farmaceutiska fakulteten
Kuopio universitet, farmaceutiska fakulteten
Åbo Akademi
Universitetens medicinska fakulteter
Finlands Apotekareförbund
Finlands Farmaciförbund
Finlands Provisorförening
Finlands Läkarförbund
Finlands Tandläkarförbund
Finlands Veterinärförbund
Servicebranschernas fackförbund, apoteksbranchen
Folkpensionsanstalten
Läkemedelsindustrin
Apoteksvarugrossisterna
Finlands kommunförbund
Läkemedelsinformationcentralen
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1. HCI-LÄKEMEDEL
ABALGIN [1]
ABALGIN RETARD [1]
ALPRAZOLAM ALTERNOVA
ALPRAZOLAM MYLAN
ALPRAZOLAM SANDOZ
ALPROX
ARDINEX
ATARAX
BARBIVET VET
BUPRENODALE VET [1]
BUTADOR VET
BUTORDOL
CODAXOL
CODESAN COMP [1]
DIAPAM
DIAZEPAM DESITIN
DORMICUM [2]
FRISIUM
GEPACOD
HALCION [2]
IMOVANE
INDALGIN
INSOMIN
KETALAR [1], [5]
KETAMINOL VET [1]
KETANEST-S [1], [5]
LORAZEPAM ORIFARM
MEBUNAT VET
MEDIPAM
MIDAZOLAM HAMELN [2]
NALPAIN
NORSPAN [1]
OPAMOX
OXAMIN
PANACOD
PARACEON-COD
PARAMAX-COD
PENTOTHAL NATRIUM
RISOLID
RIVATRIL

SOMNOR
SONATA
STELLA
STESOLID
STESOLID NOVUM
STESOLID PREFILL
STILNOCT
SUBOXONE [1], [6]
SUBUTEX [3]
TEMAZEPAM ORION
TEMESTA
TEMGESIC [1], [4]
TENOX
TRADOLAN RETARD [1]
TRAMADIN [1]
TRAMADOL ALTERNOVA [1]
TRAMADOL HEXAL [1]
TRAMADOL RETARD HEXAL [1]
TRAMADOL RETARD SANDOZ [1]
TRAMAGETIC OD [1]
TRAMAL [1]
TRAMAL RETARD [1]
TRAMBO [1]
TRAMBO RETARD [1]
TRAMIUM [1]
TRAMUNO [1]
XANOR
XANOR DEPOT
XYREM [1]
ZERENE
ZOLPIDEM HEXAL
ZOLPIDEM SANDOZ
ZOLPIDEM STADA
ZOLPIDEM WINTHROP
ZOLPIDEM-RATIOPHARM
ZOPICLONE ACTAVIS
ZOPIKLON MYLAN
ZOPINOX
ZOPITABS
ZOPITIN

Får expedieras endast mot separat (original) recept, som skall förvaras. Receptet blir kvar på apoteket där de
skall förvaras minst sex år räknat från slutet av det år då det har uppgjorts.

[1]

[2] Får

expedieras endast 20 tabletter på en gång.

[3] Preparatet

får användas endast enligt social och hälsovårdministeriets förordning om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel och på däri nämnda enheter, där läkemedlet
lämnas ut för kontrollerad konsumtion. Läkemedlet får inte förskrivas för expediering på apotek.
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[4] Preparatets användning vid avgiftning samt substitutionsbehandling av opioidberoende personer är tillåten
endast enligt begränsningarna nämnda i social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende personer. Temgesic 0,3 mg/ml får expedieras endast mot skilt originalrecept för i sjukhus påbörjad eftervård.
[5] För

bruk i sjukhus och specialister i anestesiologi eller i av dem övervakad vård.

Läkemedelspreparat används vid avgiftning eller ersättningsterapi gällande personer med opioidberoende och
är tillåten endast med de begränsningar som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning
och substitutionsbehandling av opioidberoende personer. Preparatet får expedieras endast mot skilt originalrecept, under förutsättning att patienten har undertecknat apoteksavtal som avses i förordningen.

[6]

2. NARKOTISKA OCH PSYKOTROPISKA ÄMNEN INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL
Enligt 3 § i narkotikalagen betraktas som narkotika sådana ämnen och preparat som avses i 1961 års
allmänna narkotikakonvention (FördrS 43/1965) samt i konventionen angående psykotropiska ämnen
(FördrS 60/1976) och några andra ämnen och växter så som närmare bestäms genom förordning av
statsrådet [om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008)]. Följande läkemedel
som har försäljningstillstånd i Finland innehåller dessa ämnen.
Enligt 55 a § i läkemedelslagen kan apoteken utfärda intyget enligt Schengenkonventionens artikel 75
för medförandet av narkotiska eller psykotropiska ämnen innehållande läkemedel när man reser inom
Schengenområdet.

2.1 Läkemedel, som innehåller ämnen nämnda i 1961 års allmänna narkotikakonventionens förteckningar I, II och IV samt i förteckningar I och II i konventionen angående psykotropiska
ämnen
ACTIQ
CONCERTA
DEPOLAN
DOLCONTIN
DOLCONTIN UNOTARD
DOLMED
DUROGESIC
EFFENTORA
EQUASYM RETARD
FENTACUTAN
FENTANYL
FENTANYL ACTAVIS
FENTANYL B. BRAUN
FENTANYL HEXAL
FENTANYL RATIOPHARM
FENTANYL SANDOZ
FENTANYL-HAMELN
JURNISTA
L-POLAMIVET VET.

MATRIFEN
MEDIKINET
MEDIKINET CR
MORPHIN
ORAMORPH
OXANEST
OXYCODONE HEXAL
OXYCODONE HYDROCHLORIDE SANDOZ
OXYCODONE RATIOPHARM
OXYCONTIN
OXYNORM
PALLADON
PALLADON UNOTARD
RAPIFEN
SUFENTA
SUFENTA FORTE
SUFENTANIL-HAMELN
TARGINIQ
ULTIVA
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Nämnda preparat kan expedieras endast mot en fastställd narkotikareceptblankett i original eller mot en läkemedelsbeställning till den som har rätt att göra en läkemedelsbeställning. Receptet blir kvar på apoteket där de skall
förvaras minst sex år räknat från slutet av det år då det har uppgjorts .

2.2 Läkemedel, som innehåller ämnen nämnda i förteckning III i konventionen angående
psykotropiska ämnen

BUPRENODALE VET [1]
MEBUNAT VET.
NORSPAN [1]

SUBOXONE [1], [6]
SUBUTEX [3]
TEMGESIC [1], [4]

Får expedieras endast mot separat (original) recept, som skall förvaras. Recepten blir kvar på apoteket där de
skall förvaras minst i sex år räknat från slutet av det år då det har uppgjorts.

[1]

[3] Preparatet

får användas endast enligt social och hälsovårdministeriets förordning om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel och på däri nämnda enheter, där läkemedlet
lämnas ut för kontrollerad konsumtion. Läkemedlet får inte förskrivas för expediering på apotek.

[4] Preparatets användning vid avgiftning samt substitutionsbehandling av opioidberoende personer är tillåten
endast enligt begränsningarna nämnda i social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende personer. Temgesic 0,3 mg/ml får expedieras endast mot skilt originalrecept för i sjukhus påbörjad eftervård.

Läkemedelspreparat används vid avgiftning eller ersättningsterapi gällande personer med opioidberoende och
är tillåten endast med de begränsningar som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning
och substitutionsbehandling av opioidberoende personer. Preparatet får expedieras endast mot skilt originalrecept, under förutsättning att patienten har undertecknat apoteksavtal som avses i förordning.

[6]

2.3 Läkemedel, som innehåller ämnen nämnda i förteckning IV i konventionen angående
psykotropiska ämnen

ALPRAZOLAM ALTERNOVA
ALPRAZOLAM MYLAN
ALPRAZOLAM SANDOZ
ALPROX
BARBIVET VET
DIAPAM
DIAZEPAM DESITIN
DORMICUM [2]
FRISIUM
HALCION [2]
INSOMIN
LORAZEPAM ORIFARM
MEDIPAM
MIDAZOLAM HAMELN [2]
OPAMOX
OXAMIN

RISOLID
RIVATRIL
SOMNOR
STELLA
STESOLID
STESOLID NOVUM
STESOLID PREFILL
STILNOCT
TEMAZEPAM ORION
TEMESTA
TENOX
XANOR
XANOR DEPOT
XYREM [1]
ZOLPIDEM HEXAL
ZOLPIDEM SANDOZ
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ZOLPIDEM STADA
ZOLPIDEM WINTHROP

ZOLPIDEM-RATIOPHARM

Får expedieras endast mot separat (original) recept, som skall förvaras. Recepten blir kvar på apoteket där de
skall förvaras minst i sex år räknat från slutet av det år då det har uppgjorts.

[1]

[2] Får

expedieras endast 20 tabletter på en gång.

2.4 I 1961 års narkotikakonventionens förteckning III nämnda läkemedel, som enligt 23.1 § i
narkotikalag (373/2008) är befriade från tillståndsplikten för import och export som nämnd i
narkotikalags kapitel 2
ABALGIN [1]
ABALGIN RETARD [1]
ARDINEX
COCILLANA
CODAXOL
CODESAN COMP [1]
GEPACOD

INDALGIN
KATAPEKT [7]
PANACOD
PARACEON-COD
PARAMAX-COD
RECIPECT [7]
TUXI (200 ml ilman reseptiä)

Får expedieras endast mot separat (original) recept, som skall förvaras. Recepten blir kvar på apoteket där de
skall förvaras minst i sex år räknat från slutet av det år då det har uppgjorts.

[1]

[7] Egenvårdsläkemedel.

2.5 I psykotropiska ämnen angående konventionens förteckningar II, III och IV nämnda ämnen
innehållande läkemedel, som enligt 23.2 § i narkotikalag (373/2008) är befriade från tillståndsplikten för import och export som nämnd i narkotikalags kapitel 2

ANERVAN
CRAMPITON
KLOTRIPTYL
KLOTRIPTYL MITE

LIBRAX
LIMBITROL
RELAPAMIL
VERTIPAM

