
Hvad er en mommy makeover? 
Mommy makeover, også kendt som MMO eller momjob, er en operation hvor du 
samtidig får lavet mave og bryst. Typisk efter graviditeter, deraf navnet. 
 
For at kunne blive opereret skal du ikke være meget overvægtig, gerne BMI under 
27. Du udregner dit BMI sådan: (vægt i kg) / ((højde i m) x (højde i m)) 
 
Ved graviditet udvides huden over maven, og mange oplever, at huden ikke vil 
trække sig sammen igen. Jo ældre kvinden er og jo flere graviditeter, jo større er 
risikoen for at huden på maven vedbliver at være slap. 
Desuden oplever mange kvinder, at mavemusklerne vil glide fra hinanden og give en 
permanent slaphed af bugvæggen. Dette kan ikke trænes op igen og kræver en 
operation. 
Ved graviditet vokser brysterne, brystvorter og farven omkring brystvorterne ændres. 
Huden udvides i takt med at de vokser og mange oplever en permanent slaphed 
efter endt amning, hvor brysterne igen mister volumen. Jo ældre kvinden er og jo 
flere graviditeter og amme-perioder, jo slappere bliver brysterne. 
 
Ved en mommy makeover findes der virkeligt mange kombinationsmuligheder af 
mave og bryst korrektion.  
Maven vil altid få huden strammet op enten som en mini-maveplastik (mini-
abdominalplastik) under navleniveau eller mere almindeligt som en stor maveplastik 
(stor abdominalplastik) som opstrammer hele maven, hvor der også er mulighed for 
at opstramme mavemusklerne (rectusplastik).  
Brystet vil altid blive løftet, men dette kan ske både som et almindeligt brystløft eller i 
kombination med en brystforstørrelse med implantater (BFO) eller med ens eget 
fedtvæv (fedttranplantation). I enkelte tilfælde kan brystimplantater alene løfte 
brysterne tilstrækkeligt, så der ikke behøves et kirurgisk brystløft med ar omkring 
brystvorten. Hvis brysterne er store fra naturen, men bare er blevet hængende efter 
amningen, kan løftet også foretages som en brystreduktion, hvor brysterne 
formindskes samtidig med løftet. 
Det er altså en helt individuel planlægning, når du overvejer en mommy makeover 
(MMO) 
 
Forundersøgelse: 
Her vil du drøfte dine spørgsmål med din plastikkirurg, få en vurdering og blive 
informeret om det forventede opnåelige resultat. 
Ved forundersøgelsen vil du aftale og afprøve evt. implantat type og størrelser. 
Desuden vil du blive informeret om det tekniske ved operationen, i forhold til ar mm. 
 
Efter 1 uges betænkningstid kan man bestille tid til operation. 
 
På operationsdagen: 



Mommy Makeover (MMO) foregår altid i fuld bedøvelse og du skal møde fastede. Du 
må ikke være alene det første døgn efter operationen og vil derfor typisk overnatte 
på hospitalet til dagen efter operationen. 
 
Efter operationen: 
Tråde fjernes ca. 16-19 dage efter operationen.  
Du vil få udleveret et mavebælte og en kirurgisk BH. Disse skal anvendes dag og nat 
i 3 uger. Herefter 3 uger i dagstiden, 6 uger i alt. 
De fleste kan tage på arbejde efter ca. 2 uger, alt efter hvilken type arbejde du har. 
Fysisk aktivitet, herunder sport og sex skal afvente 4 uger. 
 
Efter 3 måneder kan du se det endelige resultat. 
 
 
Vil du vide mere? 
 
Læs mere eller bestil tid til din forundersøgelse på Printzlau her: 
 
www.printzlau.com 
 


