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Missbruksenheten stöttar och behandlar
Missbruksenhetens öppenvård vänder sig i första hand till dig som är över 
18 år, men du är alltid välkommen att kontakta oss även om du eller den 
det gäller är under 18 år.

Till oss kan du göra en anmälan om du ser att en människa genom sitt risk-
bruk, missbruk, beroende eller på annat sätt far illa. Det utgör en signal till 
socialtjänsten om att det kan finnas ett behov av stöd och/eller behandling. 

Du kan vara anonym när du ringer. All vår verksamhet lyder under lagar 
om sekretess och tystnadsplikt.
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Rådgivning
Till missbruksenheten har du möjlighet att komma för rådgivning i frågor 
runt riskbruk, missbruk eller beroende. Du träffar då en handläggare eller 
behandlare upp till fem gånger. Inget i denna kontakt dokumenteras och du 
kan vara anonym. Dessa samtal kan ske över telefon om önskemål finns.

Behandling i öppenvård
Behöver du en längre kontakt ansöker du på missbruksenheten om stöd en-
ligt socialtjänstlagen. Du får då träffa en socialsekreterare som tillsammans 
med dig kartlägger dina behov. Utredningen som därefter görs ligger sedan 
till grund för planeringen av den insats som du är i behov av.

Inom öppenvården kan vi erbjuda:
• MI (motiverande samtal) - samtalsmetod som används i rådgivning och 

behandling för att underlätta förändringsprocesser.

• Återfallsprevention - psykosocial behandling med syfte att öka klien-
tens färdigheter att hantera missbruk eller beroende.

• MET – motivationshöjande behandling.

• R-ACT - målinriktat arbete som syftar till att samordna alla insatser.

• Antabusdelning - har du Antabus utskriven kan du få den delad på 
missbruksenheten.

• Drogtester – möjlighet finns att lämna drogtest på missbruksenheten. 
Detta kan vara en viktig del i behandlingen mot drogfrihet.

Missbruksenheten erbjuder även ett strukturerat program som vänder sig 
till dig som lever nära en person med riskbruk, missbruk eller beroendepro-
blematik. CRAFT är ett evidensbaserat program inriktad på att stödja och 
vägleda anhöriga till personer med missbruks och beroendeproblematik.

Anhörigstöd
Vid riskbruk, missbruk eller beroende påverkas ofta närstående. Genom 
missbruksenheten kan du komma i kontakt med Sävsjö kommuns anhörig-
samordnare och därigenom få stöd.

Mer information om verksamheten finns på Sävsjö kommuns hemsida.



Läs mer om missbruk och beroende på www.savsjo.se

Du når oss lättast på vardagar mellan klockan 8.00–16.00

Välkommen att kontakta oss

Socialförvaltningens växel
0382-154 60 

Missbrukshandläggare
0382-154 47
0382-155 33

Behandlingspedagog
0382-154 48
0382-154 78

Enhetschef
0382-156 27


