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Side 578A  Social Journal Ark Lister  Læsning af linkede Notater 
Søg Notater Naviger frem til side 578 ALT + Q 578 

Søg på CPR-
nummer, 
kategori og 
hændelse. 

Du Kan søge alle notater frem på et 
bestemt CPR-nummer, en kategori 
(Sagstype) og en hændelse 
(begivenhed). Søgningen kan vise 
linkede notater sorteret enten 
stigende eller faldende. 
 
For at søge alt frem skal der indtastes 
et CPR-nummer.  
Der vælges værdien en kategori 
(sagstype) i feltet Kategori.  
Der vælges en hændelse i feltet 
Hændelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der markeres for Vis hierarki for 
linkede notater. 
 
Der markeres for sortering: 

- Stigende sortering viser de 
ældste notater først. 

 
Igangsæt søgningen ved at klikke på 
knappen Søg.  
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Søgeresultat Liste: CPR-nummer, Kategori, Hændelse – Knappen søg 

 
 

Søgeresultat Liste: List Notater side 578L – Notaterne udpakket. 

 
 
 
Sortering 
Stigende 

Listen er sorteret i datoorden, med 
det ældste notat først (stigende 
sortering). 

 
Læsning af 
notater 

Det er muligt at læse notaterne i 
kronologisk orden. Enten startende 
med ældst først eller nyeste først  
 

 

Læsning i 
kronologisk 
orden. 

Det er muligt at læse notaterne – inde 
fra hinanden - via de link der er lavet 
mellem dem. 
  

 

Læsning af 
ældste notat 

Åben det ældste notat ved at klikke på 
notatdatoen i den udpakkede 
notatliste.  
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Notatet åbnes i side 578A – Social 
Journal Ark Læsning 
 
Bemærk, at der er link til det næste 
notat (næstældste notat) 

 
Læsning af det 
næstældste notat 

Åben det næstældste notat ved at 
klikke på linket til notatet i feltet: 
Refererende notat. 

©

 
 Notatet åbnes i ny side 578A – Social 

Journal Ark Læsning 
 
Bemærk, at der nu er er link til 2 
notater: 
Link til notat: Det foregående notat 
Refererende notat: Det næste notat.  
(se på kl. slettet for at se den 
kronologiske rækkefølge). 

 

Læsning af næste 
notat i den 
kronologiske 
rækkefølge. 

Klik på linket ved Refererende notat. 

 
 

 Notatet åbnes i ny side 578A – Social 
Journal Ark Læsning 
 
Bemærk, at der nu er er link til 2 
notater: 
Link til notat: Det foregående notat 
Refererende notat: Det næste notat.  
(se på kl. slettet for at se den 
kronologiske rækkefølge). 

 

 Fortsæt læsningen af linkede notater 
ved at åbne linket ved det refererende 
notat. 
 

 

Sidste notat i den 
kronologiske 
rækkefølge 

 
Bemærk:  
Når man når til det sidste notat i 
rækken er der kun link i feltet: 
Link til notat. Der er ingen refererende 
notater.  
 
Derimod er der en ny knap på siden: 
Opret nyt notat der linker til dette.  
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Med den knap er det muligt at oprette 
endnu et notat i den kronologiske 
rækkefølge med link til det forrige 
notat.  
 

Sortering 
Faldende 

Listen er sorteret i datoorden, med 
det nyeste notat først (Faldende 
sortering). 
 
Læsning af notater i kronologisk 
rækkefølge fra nyeste til ældste sker 
på samme måde fra notat til notat.  
 
(Link til notat og refererende notat) 

 

Ikke linkede 
notater 

OBS: 
Der kan godt være notater på samme 
CPR-nummer, kategori og hændelse 
der ikke er linket til andre notat med 
samme kategori og hændelse. De skal 
derfor læses fra søgeresultat listen. 
 

 

 Disse 5 notater har samme kategori og 
hændelse. Men det nederste notat er 
ikke linket til de andre notater.  
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