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tDCS – transcranial direct current stimulation –

transkraniell likestrømsstimulering

• Hva er tDCS? 

• Hva virker det på – og hva virker det ikke på..

• Metodiske utfordringer

• Anbefalinger for bruk.



Transkraniell likestrømsstimulering? 

• Ikke-invasiv cerebral stimuleringsmetode for 
å endre cerebral funksjon. 

• To hovedtyper: tDCS (transcranial direct
current stimulation) modulerer kortikal 
aktivitet, mens transkraniell
magnetstimulering (TMS) virker 
stimulerende ved å skape 
aksjonspotensialer eller hemme 
aksjonspotensialer ved elektriske pulser.

• TMS virker «der og da», mens tDCS må 
benyttes over en viss tidsperiode (> 6 
minutter) for å endre cerebrale funksjoner.

• Denne presentasjonen tar for seg tDCS!   

• tDCS må ikke forveksles med ECT.

• Vanlig styrke på tDCS stimulering er 1-2 
milliampere, ECT gis ved ca 100-700 
milliampere.. 

• Ingen alvorlige bivirkninger fra tDCS-studier 
med til sammen ca 18000 deltakere (Antal 
et al., 2017, Clin Neurophysiol)

tDCS:                                          TMS:
Enkel å bruke                            Komplisert bruk                         
“Billig”                                        “Dyrt”
Effekt kan ta lang tid                Ofte umiddelbar effekt
Lite presis                                  Mer presis
Enkel å placebo-kontrollere   Vanskelig å placebo-kont.



tDCS

• Den mest benyttede metoden for tDCS er såkalt bipolar tDCS: 

• En anode og en katode -

Higgins & George, 2008, Brain Stim



Transcranial direct current stimulation (tDCS) 

• Strøm som psykologisk

behandlingsmetode: 

• Luigi Galvani’s nevø – Giovanni 

Aldini var den første som

behandlet melankoli med strøm

rettet mot hjernen – starten av

1800-tallet. 

• Feltet lå brakk inntil 1960 årene: 



Kortikal eksitabilitet

Likestrømsstimulering kan 
påvirke læring via endring av 
kortikal eksitabilitet (Albert, 
1966, Neuropsychologia). 

1960-årene: Lømo og Bliss –
langtidspotensiering

Kortikal eksitabilitet = terskel 
for når nevroner eksiteres



Kortikal eksitabilitet

Generell regel: 
Anodal tDCS øker 
hvilemembranpotensialer 
= øker eksitabilitet.
Katodal tDCS senker 
Hvilemembranpotensialer
= senker eksitabilitet.



tDCS 

Transkraniell likestrømsstimulering ble “gjenfødt” rundt år 2000.. 

Nitsche & Paulus, 2000, J Physiol Fregni et al., 2005, Exp Brain Res



tDCS

• Har en nevrofysiologiske basale effekter – endrer terskel for utløsning av 

MEP (motor evoked potentials) og modulerer nivå av GABA. 

• Anodal (+) tDCS reduserer konsentrasjon av GABA målt ved MR-

spektroskopi = økt sannsynlighet for eksitatoriske aksjonspotensialer:

Bachtiar et al., 
2015, eLife



tDCS – bruk og misbruk.. 

Stort kommersielt 
potensiale – flere selger 
utstyr til hjemmebruk for å 
forbedre konsentrasjon, 
matte- og leseferdigheter, 
selv-behandling av diverse 
sykdommer (depresjon, 
angst, ADHD etc) uten at 
utstyret eller metodene er 
vitenskapelig testet. 

I prinsippet kan man 
selv lage et tDCS-
apparat: Batteri, 
ledninger + materiale 
som kan legges på 
skallen og som leder 
strøm..



Mange studier: 

"The tDCS field is a sea of bullshit 
and bad science—and I say that as 
someone who has contributed 
some of the papers that have put 
gas in the tDCS tank,” says 
neuroscientist Vincent Walsh of 
University College London.
Science Magazine

http://www.sciencemag.org/news/2016/04/ca
daver-study-casts-doubts-how-zapping-brain-
may-boost-mood-relieve-pain

Søk i PubMed på 
tDCS den 09.11 
ga 4375 treff og 
4388 den 15.11 
på artikler med 
tDCS som 
søkeord: 

http://www.sciencemag.org/news/2016/04/cadaver-study-casts-doubts-how-zapping-brain-may-boost-mood-relieve-pain


Lack of placebo/sham controlled tDCS.. 

Brunoni et al., 2017, NEJM

Men: Det 
finnes også 
svært mange 
studier med 
høy kvalitet: 

Sammenligning av 
antidepressiv effekt av tDCS
vs SSRI vs placebo (pille)



Så: Hva virker tDCS faktisk på? 
Lefaucheur et al., 2017, 
Clin Neurophysiol



Statistisk versus klinisk signifikans



tDCS for pain reduction in fibromyalgia - RCT

Fagerlund AJ, Hansen OA, Aslaksen PM. 2015, Pain



tDCS in healthy volunteers – heat pain

Aslaksen PM, Vasylenko O, Fagerlund A. 2014, Exp Brain Res

Anodal tDCS hadde effekt 
på smerte ved høy 
temperatur (47°C), men 
ingen effekt ved middels 
(45°C) eller lav temperatur 
(43°C). 



tDCS and cognition in Alzheimer's Disease

Bystad MK et al. 2016. Alzheimer’s Research & Therapy



tDCS and cognition in Alzheimer's Disease

Bystad MK et al. 2016. Alzheimer’s Research & Therapy





Eksekutive funksjoner – friske frivillige

Imburgio & Orr. 2018, Neuropsychologia



tDCS og kognisjon

• Lefaucheur et al., 2017, Clin Neurophysiol fant ingen sikker støtte for at 
tDCS virker på kognitive symptomer i forskjellige tilstander – men heller ikke 
sikker evidens for at det IKKE virker.. 

• Flere studier med stor variabilitet i resultater (Alzheimers, Parkinsons, afasi, 
MS, og nedsatt bevissthet). 

• tDCS kan også være vanskelig å «blinde» i dobbel-blinde studier: Deltakere 
merker forskjell på aktiv tDCS og placebo tDCS (O’Connell et al., 2018, 
Cochrane Rev; Turi et al., 2018, under review). 

• Hva skyldes variabiliteten i resultater og mangel på effekt i enkelte 
tilstander? 

• Flere mulige årsaker (forutsatt at man bruker utstyret rett): 

• 1) tDCS har ikke kapasitet/styrke til å skape stor nok endring til at man kan 
se endring i symptomer. 

• 2) tDCS treffer ikke ønsket målområde i hjernen – feil elektrodeplassering. 

• 3) tDCS har blitt gitt over for kort tid til å skape tilstrekkelig endring. 



Individuelle forskjeller i cerebral anatomi

Samme koordinater for MR-bilder (mann vs kvinne): T1 MPRAGE, Siemens 3T Skyra



Funksjonell anatomi

Gläscher et al., 2012, PNAS



Simulasjon av elektriske felt – tDCS bipolar

http://simnibs.de

http://simnibs.de/
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Stimulation parameters from Brunoni et al., 2013, JAMA Psych: Resultater: 
Csifcsak et al., 2018 J Affect Dis. 

Healthy controls vs major depression – simulation of bipolar tDCS effect: 

https://openfmri.org

https://openfmri.org/


Standard bipolar vs HD



Daglig tDCS behandling i 8 måneder i

Alzheimer’s: En case studie

Mann på 60 år.
Alzheimer’s diagnose 4 år før 
inklusjon
Høy utdanning og inntekt
Kjøpte eget tDCS-utstyr
Behandlet daglig i 8 mnd
(kona plasserte elektroder og 
passet tiden). 

Anode plassert over v. 
temporallapp (T3), katode h. 
frontalt (Fp2). 

Kognitive funksjoner målt 
ved bla RBANS. 

Bystad MK et al. 2017. Neurocase



Case study: 2013 vs 2016 (MRI-data ikke

publisert)

Økning i global atrofi, men klinisk mindre enn vanlig ved Alzheimer- basert på 
vurdering av nevroradiolog. 



tDCS og Alzheimer’s

• Degenerative sykdommer skaper større heterogenitet i cerebral anatomi 

sammenlignet med tilstander der man ikke ser substanstap.

• Dess større skade, dess mer viktig med korrekt elektrodeplassering. 

• Pågående studie (UiT) med datasimulasjon av tDCS-effekt i Alzheimer’s

sykdom. 

Vemuri & Jack, 2010, Alz Res Ther



tDCS - anbefalinger

• Skille mellom klinisk studie og klinisk behandling! 

• For klinisk behandling skal apparatet være CE-merket for den aktuelle 

tilstanden tDCS benyttes – i kliniske studier holder det at apparatet er CE-

merket for forskning – og andre nødvendige godkjenninger er på plass -

REK .

• CE godkjenningen og bruksanvisning må oversettes til norsk av 

produsenten..   

• I behandlingsøyemed bør pasienten uansett være medisinsk klarert med 

tanke på epilepsi, cerebrale tumorer etc

• Teknisk: MR-modellering for elektrodeplassering er anbefalt! 

• Fortsatt trengs det mer forskning (kliniske studier) av høy kvalitet på 

enkelttilstander før tDCS kan benyttes som standard behandlingsmetode. 



tDCS - anbefalinger

• Lavintensitets tDCS er ikke forbundet med alvorlige bivirkninger –

lavintensitets tDCS = >4mA, 60 minutter pr dag, elektrodestørrelse mellom

1-100 cm2. (Biksom et al., 2016; Antal et al., 2017)

• Men – dette kommer an på tilstanden som behandles – risiko for manisk

episode ved bipolar, psykose i schizofreni

• Og – mindre alvorlige bivirkninger forekommer ofte: Kløe under elektrodene, 

hodepine, forbigående tinnitus, trøtthet etc.

• Lovlig i Norge for pasientbehandling? 

• Ja – for helsepersonell som kan være behandlingsansvarlige (Leger, 

psykologer). 

• Lov om Helsepersonell gjelder også her! 



Konklusjon?

• Pr i dag:

• Ikke tilstrekkelig evidens for å anbefale tDCS som et generelt verktøy for å 

bedre kognitive funksjoner, verken i friske eller syke. 

• Virker på enkelte kroniske smertetilstander og depresjon (mild). 

• tDCS kan påvirke kognitiv funksjon ved senke andre symptomer i for 

eksempel kronisk smerte og depresjon.  

• Det er pr i dag for få studier med høy metodisk kvalitet til å utelukke at tDCS 

er effektivt – eller ineffektivt. 

• Kost-nytte effekt ved avansert bruk (MR cerebrum + modellering av 

elektrodeplassering)? 

• Det er fortsatt bruk for ikke-medikamentelle og non-invasive metoder for 

behandling av flere rehabiliteringstilstander og psykiske lidelser – og tDCS 

har vist lovende effekter i flere studier – mer forskning av høy kvalitet! 



tDCS i Tromsø: 

Phd students: Ingrid Rasmussen, Martin Bystad, Nya Boayue. 
Associate Prof Matthias Mittner, Post doc Gabor Csifcsak, Prof Per Aslaksen

Finansieringskilder: 
-Norges Forskningsråd 
-Helse-Nord
-Prosjekt dobbeltkompetanse i 
psykologi



Takk for 

oppmerksomheten!


