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Ernest Hornsby, Esq.
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Detta är det tjugotredje 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.
LÄGG MÄRKE TILL: CAC svarar gärna på frågor du kan ha men vi uppmanar dig att först
kontakta Programmet för Hjälp med Skadeståndskrav på tel +1 866-874-6099 eller med e-post
info@sfdct.com. Vi ber om ursäkt för att vi kanske dröjer med att svara på ditt telefonsamtal eller
frågor. Volymen av telefonsamtal och brev förblir hög och vi håller på att svara på varje fråga.
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.

________________________________________________________________________
Detta nyhetsbrev innefattar bara några ämnen som CAC fortsätter med att avgöra.
Om ämnet inte nämns här, betyder det att de inte finns någonting nytt att informera
sedan det senaste nyhetsbrevet i februari 2006. Vi förväntar oss att skicka ett mera
detaljerat brev i april.

1.

FÖRESLAGEN FÖRLÄNGNING AV TIDSFRISTER FÖR
AVHJÄLPANDE AV BRIST INLÄMNATS TILL
DOMSTOLEN

Såsom sagt i det senaste nyhetsbrevet, har alla tidsfrister för avhjälpande av brist som
redan har löpt ut eller ska löpa ut på eller före den 16 april 2006 skjutits upp till den 17
april 2006. Dow Corning har kommit överens med oss att tidsfrister för avhjälpande av
brist ytterligare borde skjutas upp till den 17 juli 2006. Ett föreslaget samtyckt utslag har
inlämnats till Domstolen men det har inte undertecknats eller fällts när detta nyhetsbrev
förbereddes. Så snart som vi hör att förlängningen har godkänts, ska vi uppdatera vår
webbplats (www.tortcomm.org). Var så god och lägg märke till att det INTE är en
förlängning för den 1 juni 2006 tidsfrist för Ruptur, Klass 7 och Klass 9/10
skadeståndskrav. För tillfället måste alla skadeblanketter for ruptur av ett Dow
Corning silikongel bröstimplantat mottas av Förlikningsenheten senast den 1 juni
2006. Den föreslagna förlängningen angår endast dem som har fått en bristfällighet
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i sina skadeståndskrav och vars tidsfrist för avhjälpande av brist har löpt ut eller
ska löpa ut före den 16 juli 2006.

2.

RUPTURBRISTFÄLLIGHETER

Förlikningsenheten har tagit i bruk sin egen omgranskning av tidigare förnekade
skadeståndskrav för ruptur som förnekades på grund av “gelläckage” och/eller “läcka”
för att bestämma om skadeståndskravet borde godkännas. Denna behandling pågår. Innan
ytterligare information ges, kan du vänta på ett skriftligt svar från Förlikningsenheten
angående resultatet av omgranskning. När vi informeras om att din omgranskning har
slutförts, ska vi informera dig. Om du inte har hört någonting senast på det datumet och
du tror att du har belägg på gelläckage och/eller läcka, borde du be om en omgranskning
och/eller felkorrigering.
Förlikningsenheten informerar oss att om den enda hänvisningen till implantatets tillstånd
är att det fanns gelläckage, skulle detta inte vara något tillräckligt belägg av sig självt.
Om det finns ytterligare bekräftelser i Operationsrapporten och/eller Patologirapporten
som stöder ruptur, då ska hänvisningen till “gelläckage” inte vara bestämmande.
3.

KLASS 7 “KOPPLING AV ERSÄTTNING (MARSHALING)
BLANKETT” TILLGÄNGLIG

Vi meddelade i det senaste nyhetsbrevet att “Klass 7 Koppling av Ersättning Blankett
(orig. Marshaling Form)” var tillgänglig men snart därefter fanns det ett problem med
blanketten och vi offentliggjorde det inte. Problemet har nu avgjorts. Du kan nedladda
blanketten på Förlikningsenhetens webbplats eller CAC webbplats (www.tortcomm.org –
klicka på “Other Downloads”).

4.

NY LISTA ÖVER LÄKARE SOM ANVÄNDE DOW
CORNING BRÖSTIMPLANTAT ÄR NU TILLGÄNGLIG

Förlikningsenheten har uppdaterat en lista över läkare som använde Dow Corning
Bröstimplantat och som skickade in en uttrycklig bekräftelse angående sin
implantatanvändning. Kolla Förlikningsenhetens webbplats (www.sfdct.com) för en
fullständig lista. Om din implanterande läkare finns på listan och du har någon
dokumentation som visar att du implanterades av denna läkare, då kan du utnyttja den
uttryckliga bekräftelsen för att dokumentera din implantattillverkare.
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5.

FÖRLIKNINGSENHETEN OCH CAC GRANSKAR ICKEOMSKRIVNA DOW CORNING JOURNALER FÖR
DOKUMENT SOM ÄR HJÄLPSAMMA FÖR ATT
STADFÄSTA SKADESTÅNDSKRAV

Förlikningsenheten och CAC granskade nyligen icke-omskrivna dokument i Dow
Cornings besittning för att bestämma om patientjournaler eller annan information för
att stöda målsägares skadeståndskrav kunde finnas. Granskningen pågår fortfarande
men patientjournaler som kunde stöda Styrkande av Tillverkare och
rupturersättningar hittades för ett antal målsägare. För att bestämma om dina journaler
har hittats, kontakta Programmet för hjälp med skadeståndskrav efter den 15 april på
tel +1 866-874-6099 och ge ditt namn och vilka journaler du letar efter.
Förlikningsenheten ska undersöka din fråga och svara på dig. Det är viktigt att skicka
in Styrkandet av Tillverkare och Blanketter for Rupturersättning så att de mottas
senast den 1 juni 2006 (fastän du inte har något skriftligt belägg att skicka in – kan du
skriva på din skadeblankett att du ville att Förlikningsenheten skulle kolla tillämpliga
journaler som kan vara i Dow Cornings arkiv.).

6.

DOMSTOLEN GODKÄNNER UTSLAG SOM PÅVERKAR
SENA MÅLSÄGARE

Den 21 mars 2006 fällde Domstolen tre Samtyckta Utslag som påverkade
skadeståndskrav som tidigare klassificerades sena. Kopior av Domstolsutslag finns på
CAC webbplats under “Court Orders.” CAC och Dow Corning har inlämnat ytterligare
föreslagna utslag till Domstolen för att adressera sena skadeståndskrav som ifrågasätts,
dvs. som en eller flera parter har satt sig emot som icke-lägliga. Sena skadeståndskrav är
inte desamma som Skadeståndskrav för Avsiktsförklaring som förblir i vänteläge och
avvaktar resultaten av Avsiktsförklaringsenkäten. Om du är en sen målsägare eller
representerar en, var så god och fortsätt med att kolla CAC webbplats för uppdateringar
om när utslagen har slutförts och fällts av Domstolen. (Obs: Sena skadeståndskrav är de
som inte skickade in en Blankett för Styrkande av skadeståndskrav eller
Avsiktsförklaring på lämpliga tidsfrister (dvs. den 15 januari 1997, den 30 november
1999 eller den 30 augusti 2004. Det hänvisar inte till skadeblanketter som skickas in för
en ersättning.)

7.

UPPDATERING ANGÅENDE BETALNING AV
ERSÄTTNINGAR

Från den 1 juni 2004 (Ikraftträdandedagen) till den 28 februari 2006 har
Förlikningsenheten betalat totala 532,774,553 miljoner amerikanska dollar till
målsägare i Klasser 5, 6.1 och 6.2 (Dow Corning målsägare i mål om bröstimplantat).
Den största gruppen av ersättningar har varit till Klass 5 (U.S.). Omstruktureringsplanen
förutsätter att Dow Corning är tvungen att betala upp till 2.35 miljarder Nettonuvärde
över 15 år. I enlighet med Domstolens utslag tillåts Basersättningar för godkända
skadeståndskrav men Tilläggsbelopp tillåts inte för tillfället.
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Nedan finns en lista över data angående behandling av Klass 5 (Amerikanska
skadeståndskrav i mål om Dow Corning bröstimplantat) till den 28 februari 2005:

89% grad av godkännande för Styrkande av Tillverkare
70% grad av godkännande för Rupturersättningar
12% grad av godkännande för Medicinskt Kontraindicerade Rupturersättningar
99% grad av godkännande för Explantationsersättningar
Skadeståndskrav för Explantation, Ruptur och Sjukdom granskas bara när du först
skickar och stadfäster att du har ett Dow Corning bröstimplantat. För att göra detta,
skicka in Blanketten för Styrkande av Tillverkare (den med blå kant) med stödande
dokumentation.
ENDAST KLASS 5, 6.1 OCH 6.2
(SKADESTÅNDSKRAV FÖR DOW CORNING BRÖSTIMPLANTAT)
Kategorin för
skadeståndskrav
Ersättning vid snabbt
avstående
Explantation
Program för hjälp med
explantation
Ökad Explantation (endast
Klass 6.2.)
Ruptur
Sjukdomsalternativ 1
Sjukdomsalternativ 2
Totalt

Antalet Skadeståndskrav
betalats till februari 2006
10,414

Totala $$ betalats i
kategorin till februari
2006
$ 19,886,775.76

19,598
169

$ 96,071,794.89
$
650,409.79

11
13,639
8,736
221
52,788

$

33,000.00

$268,947,897.23
$123,539,711.60
$ 23,644,963.80
$532,774,553.20

.
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KLASS 7
(MÅLSÄGARE I MÅL OM SILIKONMATERIAL)
Kategorin
för
skadeståndskrav

Antalet
blanketter
skickats
in

Styrkande av
Tillverkare

33,869

Antalet
Antalet
Antalet
Antalet
Styrkande Styrkande skadeståndskrav skadeståndskrav
av
av
som ber om
som ber om
Tillverkare Tillverkare Ersättning vid
Ersättning vid
granskats
godkänts
Snabbt
Sjukdom
Avstående
5,952

3,128

18,383

16,486

KLASSER 9, 10.1 OCH 10.2
(KVALIFICERADE DOW CORNING ÖVRIGA PRODUKTER)
Kategorin för
skadeståndskrav

Styrkande av
Tillverkare
Ersättning vid
snabbt avstående
Ruptur
Ersättning vid
inflammatorisk
reaktion på
kroppsfrämmande
objekt
Punkterat
Implantalternativ
Utökad TMJ
Ersättning

Antalet
blanketter
skickats
in

Antalet
Antalet
Antalet
Antalet
Styrkande Styrkande skadeståndskrav skadeståndskrav
av
av
för ersättningar för ersättningar
Tillverkare Tillverkare
granskats
godkänts
granskats
godkänts

4,119

2,988

1,287

N/A

N/A

2,148
60

1,156
N/A

694
49

N/A
38

694
7

846

N/A

240

186

66

1,251

N/A

363

293

17

647

N/A

137

97
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Den största gruppen av bristfälligheter i Fonden för Övriga Produkter är att
målsägare inte skickar in något godkänt belägg att de har en Kvalificerad
Övrig Produkt tillverkats av Dow Corning.

8.

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
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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. Till exempel, om du inte skickar in
Rupturersättningsblanketten senast på den 1 juni 2006 men får veta i 2008 att du har en
ruptur, ska ditt skadeståndskrav för ruptur inte tillåtas. Det ska förnekas.
Tidsfrist
Den 1 juni 2006
Den 1 juni 2006

Den 1 juni 2006

Den 1 juni 2007
Den 2 juni 2014
Den 3 juni 2019

Typ av tidsfrist
Tidsfrist för Rupturersättning för Klass 5, 6.1
och 6.2
Tidsfrist för Skadeståndskrav för
Silikonmaterial – Klass 7. Alla
skadeståndskrav för Sjukdom och Snabbt
Avstående måste skickas in senast på denna
dag. Fonden ska stängas och några nya
skadeståndskrav ska inte tillåtas efter denna
dag.
Tidsfrist för Dow Corning Övriga
Produkter– Klasser 9, 10.1 och10.2. Alla
skadeståndskrav för Snabbt Avstående och
Medicinskt Tillstånd måste skickas in senast på
denna dag. Fonden ska stängas och några nya
skadeståndskrav ska inte tillåtas efter denna
dag.
Tidsfrist för Snabbt Avstående – Klasser 5,
6.1 och 6.2
Tidsfrist för Explantationsersättning Klasser 5, 6.1 och 6.2
Tidsfrist för Sjukdomsersättning Klasser 5,
6.1 och 6.2

TIDSFRISTEN FÖR ATT AVHJÄLPA BRISTEN
Om du får ett brev angående din status från Förlikningsenheten som framställer att du
har en brist i ditt skadeståndskrav, var så god och lägg märke till att det finns
mycket korta tidsfrister att avhjälpa de mesta bristerna. Tidsfrister finns listade
nedan:
Förlikningsförmån
Styrkande av Tillverkare

Explantation

Tidsfrist för att avhjälpa brist
Ingen tidsfrist men ditt skadeståndskrav för
Explantation, Ruptur, Medicinskt Tillstånd eller
Sjukdom ska inte granskas förrän du har ett
godkänt belägg på ett kvalificerat implantat.
6 månader från datum på brevet som informerar
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Ruptur
Medicinskt Tillstånd
(Klasser 9, 10.1 och 10.2)
Sjukdom

om bristen
6 månader från datum på brevet som informerar
om bristen
6 månader från datum på brevet som informerar
om bristen
1 år från datum på brevet som informerar om
bristen

________________________________________________________________________
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

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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