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Volym 3, No. 7, den 7 juli 2006 

 
Sybil Niden Goldrich 
Ernest Hornsby, Esq. 

Dianna Pendleton-Dominguez, Esq. 
 

Detta är det tjugosjunde elektroniska nyhetsbrevet (Vol. 3, No. 2) från Rådgivande Kommittén för 
Målsägare (engl. the Claimants' Advisory Committee - CAC) i Förlikningsplanen angående Dow Cornings 
konkurs.   Du skickades en kopia av nyhetsbrevet eftersom våra dokument visar att du bad om att finnas på 
postningslistan.  Om du inte vill prenumerera eller svara på detta nyhetsbrev, skicka en e-post till:  
info@tortcomm.org.  Var så god och välj inte “Svara” på denna e-post address. Var så god och använd 
denna e-post address:  info@tortcomm.org. 
 
Begäran för kopior av skadeblanketter eller frågor angående status av skadeståndskrav borde 
skickas till Förlikningsenheten med e-post info@sfdct.com eller med telefon +1-866-874-6099. 
________________________________________________________________________ 

 
1. DEN 17 JULI, 2006, TIDSFRISTEN FÖR ATT AVHJÄLPA 

BRISTER HAR FÖRLÄNGTS TILL DEN 17 JANUARI, 2007 
 
Den 21 juni 2006 fällde Domstolen ett Samtyckt Utslag som förlänger alla tidsfrister för 
att avhjälpa brister som redan har löpt ut eller ska löpa ut före den 16 januari 2007 till 
den 17 januari 2007.  En kopia av utslaget finns på CAC webbplats 
(www.tortcomm.org) under “Court Orders.” 
 
Samordnaren för Skadeståndskrav och Parterna håller på att arbeta med att offentliggöra 
information som borde hjälpa målsägare med att förstå kriterierna för sjukdomar och 
invaliditetsgrader.  
 

2. CAC INLÄMNAR FÖRSLAG FÖR FÖRLÄNGNING AV DEN 1 
JUNI 2006 TIDSFRISTEN FÖR VISSA MÅLSÄGARGRUPPER 

 
Den 31 maj 2006 inlämnade CAC ett förslag som ber Domstolen om att förlänga den 1 
juni 2006 tidsfristen för Ruptur och Klass 7 (Gel) och 9/10 (Övriga Produkter) 
skadeståndskrav för följande kategorier av skadeståndskrav:  
 

1. “Villkorliga Avsiktsförklaringmålsägare” – målsägare som lägligt 
lämnade in en Avsiktsförklaring men vars Explantation och 
Rupturskadeståndskrav är ämnet för ett oavgjort förslag och en 
invändning av Dow Corning i 2004.  Denna grupp innehåller nu de 
personer som lämnade in en Avsiktsförklaring eller annan 
brevväxling före den 30 november 1999, men som inte skickade 
tillbaka en Blankett för Styrkande av Skadeståndskrav till 
tidsfristen i 2004 enligt paragraf 10 i den 30 november 1999 
Bekräftelseutslaget (så-kallade ”Paragraf 10 Målsägare”); och 
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2. Sena Målsagare vars skadeståndskrav nyligen har godkänts som 
lägligt antingen av överenskommelsen mellan parterna eller/och 
Domstolen och Sena Målsagare vars skadeståndskrav kan 
godkännas som lägligt i framtiden  (“Sena Målsagare”); och 

 
3. Målsägare vars tvist om ansvarsbefrielse har beskrivits i paragraf 1 

i Bevisföremål A för Bestämmelse och Utslag som fastställer 
tillvägagångssätt att avgöra tvister angående  ansvarsbefrielse av 
skadeståndskrav mot Dow Corning och Val av 
Förlikningsalternativ, daterat den 22 december 2004 (“Omtvistade 
Ansvarsbefrielse Målsägare”); och 

 
4. Målsägare som inte kunde ha explantation till den 1 juni 2006 

tidsfristen på grund av problem upplevts av Förlikningsenheten 
med att genomföra Programmet för Hjälp med Explantation, 
problem upplevts av målsägare som försökte finna en kvalificerad 
kirurg som är villig att utföra en operation genom Programmet för 
Hjälp med Explantation och/eller målsägare som inte hade råd med 
att betala operationskostnader eller inte hade råd med att betala i 
förskott, såsom många kirurger kräver; och  

 
5. Målsägare vars patientjournaler för ruptur är antingen i Dow 

Cornings eller Förlikningsenhetens ägo enligt det Stipulerade 
Förtrolighetsutslaget Angående Icke-offentliggjorda 
Patientjournaler i Dow Cornings ägo, daterat den 23 december 
2005, men målsägaren har inte informerats om detta till den 1 juni 
2006 tidsfristen så att hon kunde ha ansökt om Rupturersättning.  

 
Dow Corning inlämnade ett Svar som samtycker att målsägarna i kategorierna 1-3 ovan 
borde ha en förlängning men åberopade Domstolen att endast tillåta 6 månader. CAC har 
bett om en förlängning för ett år, och vi upprepade detta i vår Responsresumé. Var så god 
och lägg märke till att några förlängningar inte har beviljats eller godkänts för tillfället. 
Kopior av alla förslag finns på CAC webbplats (www.tortcomm.org) under “Pending 
Motions.” 
 

3. ADVOKATFIRMAN SIEGEL KELLEHER INLÄMNAR ETT 
FÖRSLAG ANGÅENDE FÖRLÄNGNING AV DEN 1 JUNI 
2006 TIDSFRISTEN OCH IFRÅGASÄTTER FÖRVÄGRING 
AV RUPTUR BELÄGG PÅ GRUND AV DR. BLAIS 
UNDERSÖKNING OCH SPECIALISTUTLÅTANDE 

 
Den 31 maj 2006 inlämnade advokatfirman Siegel Kelleher ett förslag å vissa klienters 
vägnar och bad om en förlängning av den 1 juni 2006 tidsfristen för rupturersättningar 
och ifrågasatte Förlikningsenhetens förvägring av ruptur belägg som baserar sig på en 
specialistrapport och undersökning av Dr. Pierre Blais.  CAC inlämnade ett Svar som 
samtycker att  Dr. Blais rapporter och de av andra specialister som har undersökt det 
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avlägsnade implantet för belägg på ruptur är mycket pålitliga och ett giltigt sätt att visa 
belägg på att implantathöljet brast och borde beaktas. En kopia av förslaget och CACs 
Svar är tillgängliga på CAC webbplats (www.tortcomm.org) under “Pending Motions.” 
 

4. ADVOKATFIRMAN ELLIS & RAPACKI INLÄMNAR ETT 
FÖRSLAG FÖR RÄTTVIS LÄTTNAD PÅ GRUND AV 
SPECIALIST BELÄGG PÅ RUPTUR 

 
• Den 6 juli 2006 inlämnade advokatfirman Ellis & Rapacki ett förslag på Rättvis 

Lättnad på grund av specialistrapporten av ruptur från Dr. Michael Middleton. En 
kopia av Förslaget och bevisföremålen ska offentliggöras på CAC webbplats under 
“Pending Motions” och borde snart vara tillgängliga.  Andra målsägare vars 
rupturbelägg baserar sig på en specialistrapport och inte har godkänts kan tänka på att 
inlämna ett förslag som är likadant såsom förslagen av Siegel Kelleher och Ellis & 
Rapacki (och CACs Svar till Siegel Kelleher förslaget). 

 
5. TILLSTÅNDET AV INVALIDITETSGRADFÖRSLAGEN  

 
Den 9 juni 2006 utfärdade Samordnaren av skadeståndskrav en Avhandling till parterna, 
med deras begäran, som förklarar i detalj historian av hur MDL och Förlikningsenheten 
har behandlat Invaliditetsgrad A skadeståndskrav. Avhandlingen bekräftade att 99% av 
alla Aktuella Sjukdomsersättningar i det Reviderade Förlikningsprogrammet hade sina 
Invaliditetsgrad A skadestaåndskrav behandlade enligt standarden ”arbetsrelaterade 
aktiviteter eller egenvård.” CAC inlämnade en Avhandling före den Muntliga 
Bevisföringen den 20 juni 2006 och Dow Corning inlämnade ett Svar och en Invändning 
som ber Domstolen om att bortse Avhandlingen från Samordnaren av skadeståndskrav. 
Trots allt stridande belägg medräknat det enkla språket i själva definitionen hävdar Dow 
Corning att standarden för Invaliditetsgrad A borde vara ”arbetsrelaterade aktiviteter och 
egenvård.”   
 
Efter den Muntliga Bevisföringen tog Domstolen hänsyn till ärendet. CAC inlämnade en 
Responsresumé den 29 juni 2006 och besvarade Dow Cornings Invändning som säger att 
avhandlingen från Samordnaren av skadeståndskrav inte borde beaktas. En kopia av 
Responseresumén (som är en god sammansättning av ärendet) är tillgänglig på CAC 
webbplats (www.tortcomm.org) under “Pending Motions.” 
 

6. TILLSTÅNDET AV CACs FÖRSLAG ANGÅENDE 
ANSVARSBEFRIELSER DOW CORNING BEGÄRDE 
MELLAN 1992 OCH 1995 

 
CAC inlämnade ett förslag för flera månader sedan och ifrågasatte giltigheten och 
genomdrivelsen av vissa ansvarsbefrielser som Dow Corning enträget bad mellan 1992 
och 1995.  Efter att ha granskat Dow Cornings svar inlämnade CAC en längre 
responsresumé med bevisföremål den 30 juni 2006. CACs ställning är att icke-
representerade målsägare som undertecknade ett ”Mottagande och Ansvarsbefrielse” 
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(eller annat likadant)  dokument under denna tidsperiod samtyckte att bara befria sina 
explantationskostnader och inte skadeståndskrav för allmänna skador inklusive ruptur 
och sjukdom. De Mälsägare som kan omfattas i detta förslag som inte redan har kontaktat 
CAC bes om att göra så.  
 
Kopior av alla bedjanden är tillgängliga på CACs webbplats under “Pending Motions.”   
 

7. BEKRÄFTELSE OCH AVTALSBLANKETT FÖR 
DÖDSBODELÄGARES SKADESTÅNDSKRAV  

 
Förlikningsenheten har en blankett med en sida tillgänglig för advokatfirmor för att 
använda att dela ut ersättning till tillhöriga personer på grund av ett skadeståndskrav av 
en avliden målsägare -  “Bekräftelse och Avtal för Skadeståndskrav av Dödsbodelägare”  
Blanketten kräver att advokatfirman intygar viss information och håller 
Förlikningsenheten skadeslös, så var så god och läs den noggrant innan du fyller i den 
och skickar den tillbaka. En kopia av blanketten kan inhämtas från CACs webbplats 
(www.tortcomm.org) eller du kan ringa till SF-DCT på tel +1 866-874-6099.   
 

8. FINANSKOMMITTÉN OFFENTLIGGÖR EN 
SAMMANSÄTTNING AV DEN SJÄLVSTÄNDIGA 
BEDÖMARENS RAPPORT  

 
Den 23 juni 2006 offentliggjorde Finanskommittén en Sammansättning av den 
Självständiga Bedömarens rapport angående tillräckligheten i fonden för att betala 
skadeståndskrav. Sammansättningen konstaterar att: 
 

Den Självständiga Bedömaren av Förlikningsenheten (SF-DCT) granskade 
ansvarigheterna och tillgångarna av Förlikningsenheten i slutet av 2005 och ansåg 
att Förlikningsenheten kunde tillfredsställa ekonomiska förpliktelser på varje 
område av ansvarighets- och tillgångsantaganden som provats. Under det andra 
kvartret i 2006 granskade Den Självständiga Bedömaren skickanden av 
skadeståndskrav och resultat av Förlikningsenheten till det första kvartret i 2006 
och hittade ingen orsak att tro att framtida ansvarigheter skulle förbli utanför det 
förutsedda området som skapades i årsslutbedömningen 2005.  
 

Man har inte ännu godkänt att Tilläggsbelopp kan betalas. En kopia av 
Sammansättningen är tillgänglig på CAC webbplats under “Other Downloads.” 
 

9. ANDRA ÄRENDEN 
 

CAC håller på att arbeta med tilläggande ärenden för vårt nästa nyhetsbrev inklusive en 
uppdaterad rapport av behandling och betalning av skadeståndskrav, förväntningstider för 
behandling och omprövning, uppdateringar angående invändningar mot sena 
skadeståndskrav av Dow Corning och tillstånd av icke-matchade skadeståndskrav för 
Avsiktsförklaring och andra ärenden. 
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10. DIN HJÄLP BES 

 
Om någon vet en legitimerad reumatolog i Shreveport, Lousiana området (USA), var så 
god och kontakta oss på info@tortcomm.org. 
 
Om någon deltog i Dow Cornings Program för Hjälp med Avlägsnande mellan 1992 och 
1995 och hade en Dow Corning vävnadsexpander avlägsnad, var så god och kontakta oss 
på info@tortcomm.org. 
 
Om du har några kommentarer angående Programmet för Hjälp med Explantation och 
förmågan att ha dina implantat avlägsnade till den 1 juni 2006, var så god och skicka oss 
en e-post som beskriver dina problem på info@tortcomm.org.  Vi bifogade flera e-post 
(med namn icke offentliggjorda) med vårt Förslag till Förlängning och Responsresumé 
och skulle vilja dela annan brevväxling med Domstolen.  
 

1. TIDSFRISTER FÖR ATT SKICKA IN 
SKADESTǺNDSKRAV  

 
Var så god och anteckna i din kalender alla kommande tidsfrister.  Var så god och lägg 
märke till att de mesta av dessa tidsfrister betyder att dina skadeståndsblanketter och 
material måste mottagas av den lämpliga enheten senast på den angivna tidsfristen.  Var 
så god och posta alla blanketter tillräckligt tidigt så att de ska mottas senast på tidsfristen 
nedan. Om din blankett för skadeståndskrav inte mottas senast på tidsfristen nedan, tillåts 
du inte ansöka om ersättning senare. 
 

Tidsfrist Typ av tidsfrist 
Den 1 juni 2007 Tidsfrist för Snabbt Avstående – Klasser 5, 

6.1 och 6.2 
Den 2 juni 2014 Tidsfrist för Explantationsersättning - 

Klasser 5, 6.1 och 6.2 
Den 3 juni 2019 Tidsfrist för Sjukdomsersättning Klasser 5, 

6.1 och 6.2 
 
 
________________________________________________________________________ 
Om du vill läsa tidigare CAC e-nyhetsbrev, är de tillgängliga på CAC webbplats om du klickar på 
“Electronic Newsletter.”   Vi tillråder dig att regelbundet besöka CAC webbplats (www.tortcomm.org) för 
att nedladda eller se på relevanta dokument och läsa uppdateringar och ny information. För att kontakta 
CAC, skicka en e-post till:  info@tortcomm.org eller skicka ett brev till en ny postbox adress för CAC:  
 

Claimants’ Advisory Committee (Målsägarkommittè) 
P.O. Box 665 

St. Marys, Ohio  45885 
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OBS! Detta dokument har tagits copyright på. Du är inte berättigad till att 
offentliggöra det på någon webbplats utan ett speciellt, tidigare skrivet medgivande 
från Målsägarkommittè. 
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