
 
 

2-fluorofentanyl 

1. Namn, CAS-nr 
IUPAC: N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]propanamide 
Kemiska namn: N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-
fluorofenyl)propanamid  
Kortnamn: 2-fluorofentanyl 
CAS: 910616-29-4 
Övriga namn: 2-FF, o-FF, ortho-fluorofentanyl, 1-phenethyl-4-(N-propionyl-
2-fluoroanilino)piperidine 
(EMCDDA, 2018a; NFC, 2018; SciFinder, 2018; TVL, 2018) 
 
2. Summaformel, kemisk struktur, strukturlika substanser 
Summaformel: C22H27FN2O 
Kemisk struktur:  

 
Grupptillhörighet: Opioider, fentanyler 
Strukturlika substanser: Fentanyl samt 4-fluorofentanyl (para-fluorofentanyl) 
som sedan tidigare är internationellt reglerad enligt 1961 års allmänna 
narkotikakonvention. Ocfentanyl som är utredd av Folkhälsomyndigheten 
och reglerad som narkotika. 4-Fluoro-butyrfentanyl som är utredd av 
Folkhälsomyndigheten och reglerad som hälsofarlig vara. 
2-Fluorofentanyl är strukturellt lik fentanyl som är ett godkänd narkotisk 
läkemedel i Sverige. Till skillnad från fentanyl har 2-fluorofentanyl en fluor i 
2-(ortho-)position av N-fenylgruppen. 2-Fluorofentanyl är en positionsisomer 
till 4-(para-)fluorofentanyl. 2-Fluorofentanyl är även strukturellt lik 
ocfentanyl. Det som skiljer substanserna ifrån varandra är att 2-
fluorofentanyl har en metylgrupp istället för metoxigrupp på acetamiden. 
(EMCDDA, 2018a; Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika (t.o.m. 
SFS 2018:1209); Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
(t.o.m. SFS 2018:539); Läkemedelsverket, 2018; SciFinder, 2018)  
 
3. Fysikaliska data 
Fysikaliskt tillstånd: - 
Molekylvikt (g/mol): 354,46 
Kokpunkt (°C): 484,2±45,0 (beräknad) 
Densitet (g/cm3): 1,130±0,06 (beräknad) 
Föroreningar/blandningar: Har identifierats i pulver tillsammans med 
furanylfentanyl, kokain (< 1%) och mannitol. 
(EMCDDA, 2018a; SciFinder, 2018) 
 
4. Framställning 
- 
 



 
 

 
5. Verkningsmekanismer, effekter 
a) Substansspecifika  
Vetenskapliga publikationer angående 2-fluorofentanyls verkningsmekanism, 
farmakologiska och toxiska effekter finns. 

• In vitro-studie på transfekterade celler som uttrycker humana δ- and 
κ-opioidreceptorer och råttas μ-opioidreceptorer. Resultaten visar att 
2-fluorofentanyl binder selektivt till μ-opioidreceptorer och uppvisar 
en liknande farmakologisk aktivitet som fentanyl. De funktionella 
analyserna visar att den effektiva koncentrationen vid 50 % maximal 
respons (EC50) är lägre för 2-fluorofentanyl (EC50 = 1,46 nM) 
jämfört med fentanyl (EC50 = 16,4 nM) (DEA, 2017b).   

• In vitro-studie på transfekterade celler som uttrycker humana μ-
opioidreceptorer. Resultaten visar att 2-fluorofentanyl är 10-15 
gånger mer potent än fentanyl vid aktiveringen av μ-opioidreceptorn. 
De funktionella analyserna visar att den effektiva koncentrationen 
vid 50 % maximal respons (EC50) är lägre för 2-fluorofentanyl (EC50 
= -8,86 logM) jämfört med fentanyl (EC50 = -8,06 logM) (RMV, 
2018). 

• Fallrapport om dödsfall. En 23-årig man med tidigare känt missbruk. 
Den rättsmedicinska obduktionen konstaterade att dödsorsaken var 
en akut överdos av 2-fluorofentanyl, vilket baserades på de 
toxikologiska analysresultaten från postmortemprover samt från den 
beslagtagna drogen som hade tillhört den avlidne (Andreasen et al., 
2018).  

• Fallrapporter om två sjukhus- och ett dödsfall. 2 friska män i 20-
årsåldern, kända för att bruka narkotika tillfälligtvis, hade förlorat 
medvetandet och eventuellt även andningen efter att ha snortat en 
drog som de trodde var ett centralstimulerande medel. 
Hjärtlungräddning påbörjades och ambulans tillkallades. Båda 
uppvisade typiska opioida symtom som låg syremättnad och mios. 
De svarade bra på motgiftet naloxon och kunde därmed skrivas ut 
följande dag. 2-fluorofentanyl identifierades i ett serumprov från en 
av patienterna samt i en beslagtagen drog från vårdtillfället. Några 
dagar utskrivning hittades den ena av männen död hemma. Den 
rättsmedicinska obduktionen konstaterade att dödsorsaken var akut 
överdos av 2-fluorofentanyl, vilket baserades på de toxikologiska 
analysresultaten från postmortemprover samt från den beslagtagna 
drogen som hade tillhört den avlidne (Helland et al., 2017). 
 

b) Gruppspecifika  
Att piperidinföreningar som bär på en 4-N-anilinopiperidingrupp, med 
undantag av N-metylderivat, binder med hög affinitet till μ-opioidreceptorer 
är ett generellt struktur-effektsamband som föreslagits för föreningar i 
fentanylserien (Vardanyan & Hruby, 2014). Dit hör fentanyl såväl som 2-
fluorofentanyl. 
Fentanyl är en kortverkande potent μ-opioidreceptoragonist (80-100 gånger 
mer potent än morfin och 30-50 gånger mer potent än heroin (EMCDDA, 
2018b; UNODC, 2017)) och används även vid behandling av svår kronisk 
smärta och anestesi. Fentanyl doseras i mikrogram till skillnad från morfin 
som doseras i milligram (FASS, 2018). Fentanyl ger euforiska effekter, vilket 
medför att det är en substans med hög potential för missbruk. Dessutom 
leder upprepad användning av fentanyl snabbt till ökad tolerans och fysiskt 



 
 

beroende (DEA, 2017a; EMCDDA, 2018b; Suzuki & El-Haddad, 2017; 
UNODC, 2017; Vardanyan & Hruby, 2014). 
De typiska opioida effekterna (analgesi, eufori, miosis, medvetslöshet, 
andningsdepression och apné) medieras genom agonistisk bindning till μ-
opioid receptorer som förekommer allmänt i det centrala nervsystemet 
(EMCDDA, 2018b; Suzuki & El-Haddad, 2017; UNODC, 2017; 
Vardanyan & Hruby, 2014). 
 
6. Dokumenterad förekomst 
 
a) Rapporterad förekomst (antal ärenden) i Sverige 
Uppgiftslämnare 2016 2017 2018 (till september) 
Nationellt forensiskt centrum 1 (pulver) 0  0 
Rättsmedicinalverket 0 0 0 
Tullverkets laboratorium 0 0 0 
Giftinformationscentralen 0  0 0 

(GIC, 2018; NFC, 2018; RMV, 2018; TVL, 2018) 
Folkhälsomyndigheten har inte yttrat sig enligt Förstörandelagen 13 § lag 
(2011:111). 
Identifierad i Sverige första gången april 2016 i beslag. 
 
b) EMCDDA 
Formellt noterad i augusti 2016. Har identifierats i beslag (Danmark, Irland, 
Slovenien, Storbritannien och Sverige) och i dödsfall (Norge) (EMCDDA, 
2018a). 
 
c) UNODC 
Noterad första gången i USA i april 2016. Har identifierats i 7 beslag och i 
13 dödsfall (DEA, 2017c). 
 
d) Medicinsk, vetenskaplig och industriell användning 
Ingen medicinsk användning är känd men användning kan förekomma inom 
farmakologisk forskning.  
 
7. Beredning, exponering, administrering, dos 
2-Fluorofentanyl har identifierat i pulver. Nasal exponering (snortning) 
misstänks efter att spår av 2-fluorofentanyl har identifierats i sugrör 
(EMCDDA, 2018a; Helland et al., 2017).  
Missbruksdosen för en ej tillvand brukare är okänd. 
 
8. Kombinationsmissbruk 
- 
 
9. Hälsorisker 
a) Substansspecifika 
Kännedom om kliniska sjukhusfall och dödsfall i Sverige kopplade till 
substansen saknas.  
Minst 13 analytiskt bekräftade dödsfall kopplade till 2-fluorofentanylbruk 
har rapporterats från USA och det finns ett analytiskt bekräftat dödsfall i 
Norge och ett i Danmark (DEA, 2017c; Andreasen et al., 2018; Helland et 
al., 2017).  



 
 

Norge har rapporterat om två analytiskt bekräftade förgiftningsfall från 
sjukhus där båda patienterna uppvisade opioida symtom som 
medvetandesänkning, andningsdepression och miotiska pupiller (Helland et 
al., 2017). 
Användning och tillgänglighet inom Sverige indikeras av att 2-fluorofentanyl 
har identifierats i beslag av 8 mg vitt pulver i Sverige i april 2016 
(EMCDDA, 2018a; NFC, 2018). 
 
b) Gruppspecifika 
Med den spridningsmöjlighet som finns i och med i och med försäljning via 
webshoppar och utbyte av information på nätdrogforum i det svenska 
samhället kan det inte bortses från att drogen 2-fluorofentanyl kan påverka 
folkhälsan negativt och medföra sociala problem. I en samlad bedömning av 
delad information från expertnätverket (NADiS) är att trenden för 
användning av fentanylanaloger ökar och att det finns ett intresse att 
inhandla och bruka farmakologiskt otestade men lagliga fentanylanaloger. 
Därmed finns ett samhällsbekymmer som är kopplat till fentanylanalogers 
potential för beroende och missbruk, samt deras höga potens och därtill 
hörande risk för dödlig överdosering (GIC, 2018; Mounteney et al., 2015; 
NFC, 2018; NOA, 2018; RMV, 2018; TVL, 2018; UNODC, 2017). 
 
10. Tillgänglighet 
En fortsatt tillgänglighet och användning av 2-fluorofentanyl befaras trots 
förbud enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. 
 
11. Nuvarande kontrollstatus 
Reglerad i Sverige enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga 
varor. Återfinns varken på 1961 års narkotikakonvention eller på 1971 års 
psykotropkonvention. Reglerad i Danmark, Estland, Finland, Tjeckien, och i 
USA (Schedule I). 
 
12. Övrig information 
Rättsmedicinalverket har en analytisk referens till 2-fluorofentanyl (RMV, 
2018). 
 
13. Rekommendation 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-
yl]-N-(2-fluorofenyl)propanamid förklaras som narkotika: 

• Tillgängligt underlag ger stöd för att ämnet har euforiska effekter 
eller beroendeframkallande egenskaper. 

• Tillgängligt underlag ger stöd för att ämnet har hälsofarliga 
egenskaper.   

• Missbruk förekommer och kan komma att öka i Sverige. 
För att förhindra negativa konsekvenser rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten att N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-
fluorofenyl)propanamid med kortnamn 2-fluorofentanyl förs upp på 
Förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika. 
 
14. Notifiera EU-kommissionen 
Risken för att produkter styrs över till den oreglerade svenska marknaden 
samt den snabba spridningen via etablerade kanaler gör att det är angeläget 
att agera med snabbhet. Brådskande skäl enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/1535 bör åberopas. 
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