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Side 578  Social Journal Ark Lister  Søg Notater 

Søgning på: CPR +Hændelse+ Søg med notater 
Søg Notater Naviger frem til side 578 ALT + Q 578 

Søg på alt Du Kan søge alle notater frem på et 
bestemt CPR-nummer, og få vist 
notaterne. 
 
For at søge alt frem skal der indtastes 
et CPR-nummer.  
Der vælges værdien ’Alle’ i felterne 
Kategori og Oprettet af. 
 
Der vælges en hændelse i feltet 
Hændelse.  
 
Igangsæt søgningen ved at klikke på 
knappen Søg med notater.  
 
 

 

 

 
Sortering Listen er sorteret i datoorden, med 

det nyeste notat først (faldende 
sortering).  
 

 

Visning Der vises kun notater tilknyttet det 
valgte CPR-nummer og valgte 
Høndelse.  
 
Listen viser indholdet i de enkelte 
notater, hvor notaterne er foldet ud. 
 
Listen viser alle de notater der er 
oprettet på det valgte CPR-nummer og 
den samme Hændelse (16) 
(begivenhed). 

 

Søgersultatliste Uanset hvad der konkret er søgt på, 
på 578 og knappen Søg med notater, 
er listen opbygget ens, og viser de 
samme informationer. 
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Søgeresultatliste: CPR-nummer+Hændelse+Søg med notater: 
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Forklaring til Søgeresultat Liste: List Notater side 578V 
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Forklaring til Søgeresultat Liste: List Notater side 578V 

 
 

1. Listen viser de notater der er søgt frem ved at søge med knappen Søg med notater og et specifikt 
CPR-nummer. 

2. Søgning med et konkret CPR-nummer. Der vises der fremsøgte CPR-nummer. 
3. Viser det totale antal notater, der er på det konkrete CPR-nummer. 
4. Viser en liste med familiemedlemmer, der er til det fremsøgte CPR-nummer. Klik på det 

understregede CPR-nummer viser evt. notater på det pågældende familiemedlem. 
5. Viser notatets dato. Klik på den understregede dato og notatet fra den dag åbnes i side 578A. 
6. Link til notat. Viser at der er linket fra notatet til et andet notat. Klik på den understregede tekst og 

notatet vises i side 578A. 
7. Bilag vedhæftet viser, at der er bilag vedhæftet notatet. Klik på det understregede Åbn, og liste 

med notatets bilag åbnes i side 579D.. 
8. Viser selve notatteksten. 
9. Link til side 101 i folkeregisteret. Klik på det understregede Åbn og der vises detaljer om CPR-

nummeret. 
10. Link til side 250. Klik på Åbn og få vist stamoplysninger om personen. 
11. Mappe viser et link til et drev på f.eks. en server, hvor gamle sagsmapper ligger. Bl.a. tidligere Social 

Journal Ar på personen. Kan være K-drevet. Funktionen kan kun bruges, hvis systemet er sat op 
med systemkonstant nr. 252 på side 526. Klik på Åbn i kolonnen Mappe.  
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