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LVFS 2007:14
Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter
(LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika;

Utkom från trycket
den 3 januari 2008

beslutade den 19 december 2007.
Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om
kontroll av narkotika i fråga om 3 § verkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om
förteckningar över narkotika1
dels att 2 § i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) ska ha följande lydelse,
dels att substanserna Bromo-Dragonfly (brombensodifuranylisopropylamin), oripavine och tramadol ska tas upp i förteckningarna enligt följande:
2 § Till narkotika hänförs inte för medicinskt eller vetenskapligt bruk avsedda
a) beredningar av opium eller morfin, som i blandning innehåller högst
0,2 procent morfin, beräknat som vattenfri morfinbas, i blandning med ett
eller flera andra terapeutiskt verksamma, icke narkotiska ämnen;
b) beredningar, som i blandning med en eller flera andra ingredienser innehåller ett av ämnena acetyldihydrokodein, dihydrokodein, etylmorfin, folkodin, kodein, nikodikodin, nikokodin eller norkodein till en mängd av högst
100 milligram i varje avdelad dos eller till en halt av högst 2,5 procent, om
beredningarna ej är avdelade i doser;
c) beredningar av difenoxin, som i varje avdelad dos inte innehåller mer än
0,5 milligram difenoxin och en mängd atropinsulfat, som motsvarar minst
5 procent av difenoxindosen;
d) beredningar av difenoxylat, som i varje avdelad dos inte innehåller mer
än 2,5 milligram difenoxylat, beräknat som bas, och en mängd atropinsulfat,
som motsvarar minst 1 procent av difenoxylatdosen;
e) beredningar av propiram, som i varje avdelad dos inte innehåller mer än
100 milligram propiram i blandning med minst samma mängd metylcellulosa;
f) beredningar till intagning, som av narkotiska ämnen endast innehåller
dextropropoxifen i en mängd av högst 135 milligram i varje avdelad dos eller
till en halt av högst 2,5 procent, om beredningarna ej är avdelade i doser samt
att inga ämnen upptagna i 1971 års psykotropkonvention ingår i beredningarna.
g) beredningar av tramadol som innehåller högst 400 mg tramadol per avdelad dos i blandning med en eller flera andra ingredienser eller som innehåller högst 10 procent tramadol om beredningarna inte är avdelade i doser.
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Senast ändrad genom LVFS 2007:10.
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Denna författning träder i kraft fyra veckor efter den dag då författningen
enligt uppgift på den utkom från trycket i Läkemedelsverkets författningssamling.
Läkemedelsverket
GUNNAR ALVAN
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