
 
 

 
Norfludiazepam 

 
1. Namn, CAS-nr, ATC-kod 
c) Ämnet  

INN benämning: Ej tillämpligt  
IUPAC namn: 5-(2-fluorofenyl)-7-kloro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-
2-on 
Andra kemiska namn: 7-klor-5-(2-fluorofenyl)-1H-benso[e][1,4]diazepin-
2(3H)-on; descarbethoxyloflazepate; N-desalkyl-2-oxoquazepam  
Andra namn: Norfludiazepam, CM 7116, CM-7116, norflurazepam, 
norflutoprazepam, Ro 5-3367, N-desalkylflurazepam 
 
CAS nr: 2886-65-9  
 

d) Läkemedelsberedningar  
Namn: Inget läkemedel godkänt i Sverige  
Styrkor: Ej tillämpligt 
ATC-kod: Ej tillämpligt  
 

2. Summaformel, kemisk struktur 
Summaformel: C15H10ClFN2O   
Stereoisomerer: Inga funna 
Kemisk struktur:  
 

 
 
(Norfludiazepam, NIH, PubChem) 
 
 
Grupptillhörighet: Bensodiazepiner 
 

3. Fysikaliska data 
 
Fysikaliskt tillstånd: Fast, offwhite, luktfri (British Pharmacopoeia) 
Molekylvikt (g/mol): 288.706  
Löslighet: Ingen information kan hittas 
Smältpunkt (°C): 203-206  
Kokpunkt (°C): 454.0±45.0 * 
Densitet (g/cm3): 1.39±0.1 * 
 



 
 

*Scifinder (se referenslista), uppskattat värde mha Advanced Chemistry 
Development (ACD/Labs) Software V11.02 (© 1994-2017 ACD/Labs). 
 

4. Framställning 
Ingen kan hittas. Norfludiazepam kan dock användas (beskrivet i rapport 
från American chemical society, ACS: ”230th ACS National Meeting, 
Washington, augusti-september 2005”), som prekursor vid framställning av 
midazolam (narkotikaförklarad, svensk förteckning IV, 1971 års 
psykotropkonvention IV), godkänd som läkemedel i Sverige, främst för 
användning vid sedering samt premedicinering, induktion och underhåll vid 
anestesi samt som lugnande och sömngivande läkemedel vid narkos 
(injektionsvätska).  
 

5. Verkningsmekanismer, effekter 
Bensodiazepiner är substanser som verkar genom att binda till 
bensodiazepinreceptorer och därigenom modulera effekten av det 
hämmande signalämnet GABA på GABAAreceptorn. Detta resulterar i att 
effekten av GABA förstärks vilket kan orsaka hypnotiska, sedativa, 
ångestdämpande, muskelavslappnande och antikonvulsiva effekter. 
Norfludiazepam är en bensodiazepin som binder till 
bensodiazepinreceptorerna BZ1 och BZ2 (Nikaido och Ellinwood, 1987). 
Substansen är strukturellt lik diazepam (narkotikaförklarad, svensk 
förteckning IV, 1971 års psykotropkonvention IV). 
 
Norfludiazepam är den huvudsakliga aktiva metaboliten till flurazepam 
(narkotikaförklarad, svensk förteckning IV, 1971 års psykotropkonvention 
IV), som är godkänd i USA och nyligen avregistrerad på Island som 
sömnläkemedel (Dalmane, Dalmadorm), samt flutoprazepam. Dessutom är 
norfludiazepam farmakologiskt aktiv metabolit till substanserna fludiazepam 
(narkotikaförklarad, svensk förteckning IV, 1971 års psykotropkonvention 
IV), quazepam och etylloflazepat (narkotikaförklarad, svensk förteckning IV, 
1971 års psykotropkonvention IV) (Riva et al., 1981; Barzaghi et al., 1989; 
Descotes J ed. 1996; Nikaido and Ellinwood., 1987; Descotes J ed. 1996; 
Kamijo et al., 2005).  
 
Farmakokinetiskt har norfludiazepam visat sig ha en lång halveringstid. I 
litteraturen beskrivs halveringstider i plasma/serum på 47-120 timmar 
(Nikaido och Ellinwood, 1987; Barzaghi et al., 1989; Riva et al., 1981; 
Stoudemire A, Fogel B.S., 1993). På grund av den långa halveringstiden 
accumuleras norfludiazepam i blod och vävnad vid upprepat intag vilket ger 
en förlängd substanseffekt (Johnson, G.E, 2002; Ellenhorn M.J. and 
Barceloux D.G., 1988). Norfludiazepam har också visat sig ha hög 
proteinbindning, 97% (Seyffart G., 1991). De data som finns i litteraturen 
rörande farmakokinetiska parametrar för norfludiazepam ingår i studier där 
det primära syftet är att studera substanser för vilka norfludiazepam är 
metabolit. Enskilda studier på farmakokinetik samt farmakologi vid intag av 
norfludiazepam kan inte hittas.  
 
Effekter av norfludiazepam som rapporterats på svenska och utländska 
internetfora som Flashback och Bluelight är ångestdämpning, 
muskelavslappning, insomnings- och ruseffekter samt en humörlyftande 
effekt. Substansen beskrivs både som verkningslös samt som den bästa 
bensodiazepinen som testats. (Flashback.org, Bluelight.org). Norfludiazepam 



 
 

jämförs på Flashback med substanser som diazepam  (narkotikaförklarad, 
svensk förteckning IV, 1971 års psykotropkonvention IV), etizolam  
(narkotikaförklarad, svensk förteckning IV), och flunitrazepam  
(narkotikaförklarad, svensk förteckning II, 1971 års psykotropkonvention 
III).  
 
 

6. Dokumenterad förekomst   
e) Naturlig förekomst 

Ingen känd 
 

f) Medicinsk användning 
Det finns inte några godkända läkemedel idag med norfludiazepam. Dock är 
substansen aktiv metabolit till flera bensodiazepiner.  Se avsnitt 5 ovan. 
 

g) Vetenskaplig användning 
Ingen information kan hittas.  
 

h) Förekomst av missbruk 
Nationellt forensiskt centrum rapporterar 326 beslag (ca 24 000 tabletter) 
som inkommit mellan 2016-06 till 2017-08-14. 
 
Giftinformationscentralen rapporterar åtta fall varav sex från sjukvården och 
två från allmänheten: 
 
Från sjukvården: 
 

- Vuxen man tog 15 tabletter norfludiazepam à 4 mg som han köpt på 
nätet. Opåverkad. 

- Vuxen kvinna intog 40 tabletter norfludiazepam à 4 mg. Opåverkad.  
- Man f 90 intog 5 tabletter norfludiazepam à 4 mg tillsammans med 

alfa-PIP, snortat och injicerat. Hög puls. 
- Man f 96 intog 3-4 tabletter norflurazepam tillsammans med 1,5-2,1 

g Lyrica. Medvetslös men reagerar på smärta i ambulansen och får 
antidoten flumazenil. Vid ankomst till sjukhus trött och somnolent.   

- Vuxen man som kommer in till sjukhus och är väldigt aggressiv. Ska 
ha tagit norfludiazepam samt några okända orangea tabletter.  

- Vuxen man som beställt tre olika droger på internet. Har tagit 
norfludiazepam i pulverform, (ca 8 mg, 1-2 nävar om dagen), 4F-
NEP samt en okänd substans. Har betett sig annorlunda och polis 
tillkallas. Är vid ankomst till sjukhus vaken och klar men med viss 
svarslatens. Något hög puls.  

 
Från allmänheten: 

- En man som fått i sig en tablett 4 mg norfludiazepam. 
- Vuxen man som säger sig ha tagit 50-60 tabletter norfludiazepam à 8 

mg. Opåverkad. 
 
Rättsmedicinalverket rapporterar 40 obduktionsärenden där norfludiazepam 
påvisats, dock i alla fall tillsammans med andra substanser. Dessutom har 
norfludiazepam påvisats i 10 stycken prover från misstänkta rattfyllerister 
och personer misstänkta för missbruk av narkotika. 
 



 
 

Tullverket har haft två ärenden med 248 g respektive 0.02 g pulver av 
norfludiazepam. 
 
 

7. Exponeringssätt, doser 
a) Exponeringssätt vid missbruk 

Peroralt intag av tabletter och pulver. 
 

b) Missbruksdos 
I användarrapporter på Flashback (Flashback.org) beskrivs intag av 2-48 mg 
för ångestdämpning, muskelavslappning, insomning och ruseffekter. 
Giftinformationscentralen har rapporterat intag av upp till 400 mg. 
 

c) Terapeutisk dos 
Ej tillämplig  
 

8. Kombinationsmissbruk 
Giftinformationscentralen har rapporterat missbruk där norfludiazepam 
kombinerats med alfa-PIP, pregabalin respektive med 4-F-NEP samt med 
tabletter med för missbrukaren okänt innehåll. 
I användarrapporter på Flashback (Flashback.org) beskrivs hur 
norfludiazepam kombinerats med 3-BMC och a-pihp. 
Rättsmedicinalverket rapporterar att det förekommit kombinationsmissbruk 
i alla 40 obduktionsfall där man hittat norfludiazepam. 
 

9. Tillgänglighet för missbruk 
Norfludiazepam finns till försäljning på svenska nätshoppar, såsom 
Askleipos, TheTrip.net och The Smack.Biz. Säljs som 4, 8 samt 10 mg 
tabletter i 10/25/50/100/250/500/1000-pack. På vissa av shopparna kan 
man köpa 10 mg tabletter i upp till 10000-pack. 25 st tabletter á 10 mg 
kostar 349 kr på två av shopparna och i den tredje kostar 25 st tabletter á 8 
mg 439 kr. 
 

10. Hälsorisker/effekter vid missbruk 
e) Individuella risker 

Riskerna med rekreationsanvändning av bensodiazepiner såsom 
norfludiazepam inkluderar bland annat sedering, försämrad motorik, 
muskelsvaghet, yrsel, sänkt blodtryck, minnesrubbningar, toleransutveckling, 
abstinenssymtom och andningsdepression. Vid blandmissbruk med alkohol 
och/eller opioder ökar risken för andningsdepression. 
 

f) Folkhälso- och sociala risker 
Okänt i dagsläget. 
 

11. Nuvarande kontrollstatus 
Ämnet finns inte upptaget i FN:s narkotikakonvention från 1961 eller 
psykotropkonventionen från 1971.  
 

12. Övrig information 
 

13. Rekommendation 
Norfludiazepam rekommenderas för narkotikaförklaring av följande skäl: 
 



 
 

• Ämnet har euforiserande effekt likt redan narkotikaförklarade 
bensodiazepiner. 

 
• Ämnet har kemisk strukturlikhet med redan narkotikaförklarade 

bensodiazepiner. 
 

• Norfludiazepam är farmakologiskt aktiv metabolit till flera redan 
narkotikaförklarade bensodiazepiner. 

 
• Enligt rapporter från Tullverket, Giftinformationscentralen, 

Nationellt forensiskt centrum och Riksmedicinalverket missbrukas 
norfludiazepam i stor omfattning i Sverige. 

 
14. Notifiera EU kommissionen 

Norfludiazepam finns till försäljning på flera svenska webbsidor. Dessutom 
har många ärenden rörande norfludiazepam rapporterats av 
Riksmedicinalverket, Giftinformationscentralen, Tullverket samt Nationellt 
forensiskt centrum. Därför åberopas snabbspåret enligt direktiv 98/34 EG. 
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