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Side 578  Social Journal Ark Lister  Søg Notater 

Søgning på: Hierarki for linkede notater + Sortering 
Søg Notater Naviger frem til side 578 ALT + Q 578 

Søg på CPR-
nummer og 
kategori. 

Du Kan søge alle notater frem på et 
bestemt CPR-nummer og en kategori 
(Sagstype). Søgningen kan vise linkede 
notater sorteret enten stigende eller 
faldende. 
 
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 (sagstype) i 
feltet Kategori.  
 
Der markeres for Vis hierarki for 
linkede notater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der markeres for sortering: 

- Stigende sortering viser de 
ældste notater først. 

- Faldende sortering viser de 
nyeste notater først.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Igangsæt søgningen ved at klikke på 
knappen Søg.  
eller 
Eller igangsæt søgningen ved at klikke 
på knappen Søg med notater. 
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Søgeresultat Liste: List Notater side 578L – Knappen søg 
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Sortering 
Faldende 

Listen er sorteret i datoorden, med 
det nyeste notat først (faldende 
sortering).  

 
Sortering 
Stigende 

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

 
Markering for 
linkede notater 

Hvis der er linkede notater i den valgte 
søgning er de markeret med et + i 
søgeresultatlisten.  
 

 

 

Søgersultatliste Listen viser alle de notater der er 
oprettet på det valgte CPR-nummer og 
den samme kategori (Sagstype). Og 
med markering for linkede notater. 
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Søgeresultat Liste: List Notater side 578V – Knappen Søg med notater 

Andre 
søgekombination
er 

Ved søgning på Vis hierarki for linkede 
notater og valg af en sortering, søges 
der typisk på et konkret CPR-nummer 
sammen med enten Kategori eller 
Hændelse. Eller begge dele som her i 
eksemplet. 
Det giver en sammenhængende 
oversigt over notater der 
sagstypemæssigt (kategori) og/eller 
begivenhedsmæssigt (hændelse) 
hører sammen på den enkelte person. 
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Søg med notater Resultatlisen vil følge standard for Søg 

med notater og blive vist i side 578V. 
 
Markering for linkede notater ( ’+’ ) og 
sortering følger samme struktur som 
med knappen Søg.  
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