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Side 578  Social Journal Ark Lister  Søg Notater 

Søgning på: CPR-nummer + Kategori + Søg 
Søg Notater Naviger frem til side 578 ALT + Q 578 

Søg på alt på et 
bestemt CPR-
nummer. 

Du Kan søge alle notater frem på et 
bestemt CPR-nummer og en kategori 
(Sagstype). 
 
For at søge alt frem skal der indtastes 
et CPR-nummer.  
Der vælges værdien ’Alle’ i felterne 
Hændelse og Oprettet af. Der vælges 
en kategori i feltet kategori. De øvrige 
felter er tomme. 
 
Igangsæt søgningen ved at klikke på 
knappen Søg.  
 
 

 

 

 

Søgeresultat Liste: List Notater side 578L 

 

 
Sortering Listen er sorteret i datoorden, med 

det nyeste notat først (faldende 
sortering).  

 

Visning  Der vises kun notater tilknyttet det 
valgte CPR-nummer og den valgte 
kategori (14) (Sagstype).  
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Søgersultatliste Uanset hvad der konkret er søgt på, 
på 578 og knappen Søg, er listen 
opbygget ens. 

 

Forklaring til Søgeresultat Liste: List Notater side 578L 

 
 

 
1. Listen viser de notater der er søgt frem. 
2. Link til CPR-oplysninger om personen. Klik på det understregede CPR-nummer for at åbne side 

578V og viser alle de notater, der er på det pågældende CPR-nummer.  
3. Link til notatet. Klik på den understregede dato, og notatet fra den dag åbnes i side 578A. 
4. Link til bilag på notatet. Klik på det understregede Ja og notatets bilag åbnes i side 579D. 
5. Mødedato for notatets tilblivelse. 
6. Viser notatets kategori (sagstype). 
7. Viser den hændelse der er anledning til notatet. 
8. Viser notatets emne 
9. Viser initialer på den sagsbehandler der har oprettet notatet.  
10. Link til side 101 i folkeregisteret. Klik på det understregede Vis Info og der vises detaljer om CPR-

nummeret. 
11. Link til side 250. Klik på Åbn og få vist stamoplysninger om personen. 
12. Link til notatet der linker til dette notat. Klik på Åbn for at få vist bilaget.  
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