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Ynglŷn â SCIE 

Mae’r Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth yn gwella bywydau pobl o bob oed trwy 

gyd-gynhyrchu, rhannu a chefnogi’r defnydd o’r wybodaeth a’r dystiolaeth orau sydd ar gael 

am yr hyn sy’n gweithio’n ymarferol. Rydym yn asiantaeth cymorth gwella flaenllaw ac yn 

elusen annibynnol sy’n gweithio gyda sefydliadau sy’n cefnogi oedolion, teuluoedd a phlant 

ledled y DU. Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda gwasanaethau cysylltiedig megis gofal 

iechyd a thai. 

Rydym yn gwella ansawdd gwasanaethau gofal a chymorth i oedolion a phlant trwy: 

• nodi a rhannu gwybodaeth am yr hyn sy’n gweithio a beth sy’n newydd 

• cefnogi pobl sy’n cynllunio, comisiynu, darparu a defnyddio gwasanaethau sy’n rhoi’r 

wybodaeth honno ar waith 

• hysbysu, dylanwadu ar, ac ysbrydoli cyfeiriad arfer a pholisi yn y dyfodol 

 

Ynglŷn â Thechnoleg Iechyd Cymru 

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn sefydliad cenedlaethol ar gyfer Asesu Technoleg 
Iechyd (HTA). Fe’i sefydlwyd yn 2017 ac mae’n darparu dull strategol ar gyfer nodi, arfarnu a 
mabwysiadu technolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau mewn lleoliadau iechyd a 
gofal cymdeithasol. Mae ei gylch gwaith yn cwmpasu unrhyw dechnoleg iechyd nad yw’n 
feddyginiaeth, gan gynnwys (ond heb ei gyfyngu i); dyfeisiau meddygol, gweithdrefnau 
llawfeddygol, therapïau seicolegol, tele-fonitro ac adfer. Ariennir HTW gan Lywodraeth 
Cymru ac fe’i lletyir o fewn GIG Cymru, ond mae’n annibynnol ar y ddau. 

mailto:helen.norbury@scie.org.uk
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1. Acronymau defnyddiol  

Trwy gydol yr adroddiad hwn rydym wedi defnyddio acronymau i dalfyrru enwau sefydliadau 

neu ymadroddion a ddefnyddir yn aml. Isod mae rhestr gyfair ar gyfer yr acronymau hynny.   

• HTW – Technoleg Iechyd Cymru 

• SCIE – Y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth 

• START (STrAtegies for RelaTives) – Strategaethau ar gyfer perthnasau: rhaglen 

strategaeth ymdopi ymarferol mewn hybu iechyd meddwl gofalwyr pobl sydd â 

dementia  

• UCL – Coleg Prifysgol Llundain 

• HTA - Asesiad Technoleg Iechyd 

• AGC - Arolygiaeth Gofal Cymru 

• GCC - Gofal Cymdeithasol Cymru 

2. Crynodeb 

Yn seiliedig ar fewnwelediadau o’r sesiynau ymgysylltu, rydym wedi gallu nodi rhai themâu 

trosfwaol a ddaeth i’r amlwg trwy’r holl sesiynau, yn ogystal ag ystyriaethau allweddol i HTW 

eu datblygu wrth iddo geisio ymgysylltu’n well â gofal cymdeithasol a derbyn mwy o 

gyflwyniadau o’r maes. 

O’r adborth a gawsom, roeddem yn gallu nodi tair thema: 

i. Iaith a therminoleg 

Byddai iaith fwy cynhwysol yn cael gwared ar lawer o’r rhwystrau i fynediad ar gyfer gofal 

cymdeithasol - ‘nid technoleg yn unig ydyw ac nid iechyd yn unig ydyw’ 

Mwy seiliedig ar gryfderau - ail-gyfeirio’r ffocws oddi wrth ganlyniadau seiliedig ar broblemau 

i ganlyniadau seiliedig ar gryfderau (llai o ganolbwyntio ar broblemau neu ‘amodau’ a mwy ar 

gefnogi pobl i fyw bywydau mwy annibynnol ac iach). 

ii. Cyd-gynhyrchu ac ymgysylltu 

Codwyd nifer o gwestiynau ynghylch cyd-gynhyrchu a’r ffordd y mae HTW yn gweithio gyda 

phobl a fydd yn elwa gan yr ymyriadau/gwelliannau - a yw HTW yn seiliedig ar gryfderau? A 

yw HTW yn bod yn gyd-gynhyrchiol? A yw gwefan HTW wedi’i chyd-gynhyrchu? A yw’r 

broses yn cael ei chyd-gynhyrchu? Beth yw rôl pobl sy’n defnyddio gofal cymdeithasol a 

gofalwyr? 

Dywedwyd bod y broses yn teimlo’n eithaf ‘un ffordd,’ a theimlwyd y gallai fod mwy o 

ddeialog dwyffordd rhwng HTW a’r unigolyn sy’n ystyried cyflwyno ffurflen pwnc ar gam 

cynharach. 
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Cododd y grŵp y mater o bobl ddim yn teimlo eu bod wedi’u grymuso i gymryd rhan yn y 

mathau hyn o weithgareddau, yn enwedig y rhai mewn rolau rheng flaen, gofalwyr neu’r 

rheini sy’n defnyddio gwasanaethau gofal. 

Yn ystod y gweithdy roedd cwestiynau am y math o gefnogaeth a fyddai’n cael ei darparu ar 

ôl cwblhau a chyflwyno’r ffurflen i atgyfeirio pwnc i HTW ei ystyried. 

iii. Tystiolaeth 

Mae lefel ac ansawdd y dystiolaeth mewn gofal cymdeithasol yn thema a gododd yn aml: 

beth ydyw, beth sy’n ofynnol o ran y data ac ansawdd? 

Beth yw rôl HTW mewn annog dulliau newydd ac arloesol nad ydynt yn rhan o’r ‘status quo’? 

Mae yna lawer o achosion o arfer da a/neu arloesol nad ydynt yn cael eu canfod. 

Roedd cwestiynau ynghylch canlyniadau mesuradwy; teimlwyd bod angen mwy o eglurder 

ynglŷn â’r hyn sy’n cael ei fesur a pham a beth a olygir gan ganlyniadau (yn enwedig mewn 

perthynas â modelau darparu gwasanaeth). Roedd pryderon y gallai defnyddio a deall y term 

‘tystiolaeth’ gyfyngu ar nifer y bobl sy’n ymgysylltu â’r broses 

A oes gan HTW rôl mewn helpu pobl i gyrraedd man lle gallant adeiladu tystiolaeth? 

 

Awgrymiadau allweddol 

Yn seiliedig ar yr adborth cryno hwn, rydym wedi gallu cynhyrchu casgliad o awgrymiadau 

allweddol i HTW eu hystyried 

• Adolygu’r iaith a ddefnyddir ar wefan HTW a’r ffurflen cynnig pwnc yn erbyn rhai o’r 

materion a godwyd yn ystod y gweithdy, yn benodol, defnyddio Saesneg 

plaen/Cymraeg clir a sicrhau bod y geiriau a’r labeli a ddefnyddiwn yn berthnasol i 

feysydd iechyd a gofal cymdeithasol; byddai iaith fwy cynhwysol yn cael gwared ar 

lawer o’r rhwystrau i fynediad at ofal cymdeithasol 

• Ystyried a oes angen diweddaru’r brandio gydag enw HTW i gynnwys gofal ac i 

ganolbwyntio’n fwy clir ar ymyriadau neu ganlyniadau yn hytrach na thechnoleg. 

Ymhlith yr awgrymiadau roedd, ‘Arloesi Iechyd a Gofal Cymru’ a gofynnodd 

cyfranogwyr a ddylai HTW gael is-bennawd? 

• Creu fersiwn hawdd ei darllen o’r ffurflen cyflwyno pwnc 

• Adolygu a diweddaru iaith i fod yn fwy seiliedig ar gryfderau gyda ffocws ar lesiant a 

lles. (Mae dulliau seiliedig ar gryfderau yn canolbwyntio ar gryfderau unigolion (gan 

gynnwys cryfderau personol a rhwydweithiau cymdeithasol a chymunedol) ac nid ar 

eu diffygion. Mae arfer seiliedig ar gryfderau yn gyfannol ac yn amlddisgyblaethol ac 

yn gweithio gyda’r unigolyn i hyrwyddo ei les. Mae’n cael ei arwain gan ganlyniadau 

ac nid gan wasanaethau.) 

• Mynegi’n gliriach rôl pobl sy’n defnyddio gofal cymdeithasol a gofalwyr yn y broses 

• Esbonio ymhellach rôl HTW mewn annog a chefnogi arloesedd cyn yr adeg y 

cyflwynir ymyriad ar gyfer ei adolygu 
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• Rhoi eglurder ynglŷn â’r math a’r lefel o gefnogaeth a ddarperir gan HTW ar ôl i bwnc 

gael ei gyflwyno 

• Sicrhau nad yw’r math a’r lefel o dystiolaeth sy’n ofynnol yn rhwystr i bobl gyflwyno 

enghreifftiau effeithiol ac arloesol o arfer gofal cymdeithasol 

• Gwella hygyrchedd gwefan HTW e.e. y cyferbynnedd rhwng y testun gwyn ar gefndir 

tywyll 

 

3. Rhagymadrodd  

Yn ystod yr hyn sy’n parhau i fod yn gyfnod heriol ar gyfer gofal cymdeithasol, mae angen 

dulliau newydd ac arloesol ar gyfer ymdrin â sut y mae gofal a chefnogaeth yn cael eu cynllunio 

a’u cyrchu. Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i letya o fewn GIG Cymru, mae Technoleg 

Iechyd Cymru (HTW) yn gorff cenedlaethol ac annibynnol sy’n gweithio i wella ansawdd gofal 

yng Nghymru. Mae ei arfarniadau yn cefnogi gwneud penderfyniadau seiliedig ar dystiolaeth 

ac yn llywio comisiynu gan wasanaethau iechyd a gofal. 

 

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn ansawdd gofal awgrymu ‘pwnc’ i’w arfarnu gan HTW. 

Gall pynciau gynnwys unrhyw dechnoleg iechyd nad yw’n feddyginiaeth, megis dyfeisiau 

meddygol, diagnosteg, gweithdrefnau, modelau gofal, ac ymyriadau a arweinir gan unigolyn a 

ddarperir gan weithwyr iechyd proffesiynol ac ymarferwyr gofal. Yna bydd HTW yn 

blaenoriaethu awgrymiadau pwnc ac yn cynnal arfarniadau cyflym o dystiolaeth sy’n 

gysylltiedig â thechnolegau iechyd priodol. Yna paratoir canllaw cenedlaethol ar gyfer 

gwasanaethau gofal sy’n cynghori ar y dystiolaeth i gefnogi’r defnydd o dechnolegau. Statws 

canllawiau HTW yw ‘mabwysiadu neu gyfiawnhau’. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl y bydd 

canllawiau HTW yn cael eu gweithredu gyda’r gyfradd mabwysiadu yn cael ei archwilio’n 

rheolaidd gan HTW. 

 

Er bod cylch gwaith HTW yn cynnwys iechyd a gofal cymdeithasol, mae’r pynciau a gynigiwyd 

hyd yma wedi canolbwyntio’n bennaf ar ofal iechyd. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru a HTW 

yn gweithio gyda’i gilydd i newid hyn, i gefnogi systemau ac ymyriadau iechyd a gofal mwy 

integredig ac i hyrwyddo blaenoriaethau allweddol fel lles, atal a rôl gofalwyr. 

 

Fel rhan o’r trafodaethau hyn, gofynnodd HTW a Gofal Cymdeithasol Cymru i’r Sefydliad Gofal 

Cymdeithasol er Rhagoriaeth (SCIE) ymgysylltu ag ystod o randdeiliaid sydd â phrofiad gofal 

cymdeithasol i drafod, adolygu a chytuno ar gasgliad o awgrymiadau i wella prosesau 

presennol HTW a’u gwneud yn fwy yn hygyrch o safbwynt gofal cymdeithasol. 

 

4. Ein dull 

 

Yn gyffredinol, ein dull oedd y canlynol: 

• Adolygu a deall cyd-destun y polisi gofal cymdeithasol 

• Adolygu cais diweddar yn ymwneud ag ymyriad seiliedig ar ofal cymdeithasol - 

START (STrAtegies for RelaTives) rhaglen strategaeth ymdopi ymarferol i hyrwyddo 
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iechyd meddwl gofalwyr pobl â dementia 

• Mapio proses cyflwyno pwnc bresennol HTW a nodi heriau a chyfleoedd i 

integreiddio’n agosach â gofal cymdeithasol 

• Cytuno ar gasgliad o awgrymiadau i’w datblygu 

 

 

Y gweithdy 

Fel rhan o’r ymgysylltu hwn, bu’r partneriaid yn cyd-gynllunio a hwyluso gweithdy ymarferol. 

Mae agenda’r gweithdy wedi’i chynnwys yn atodiad i. Roedd cyfranogwyr y gweithdy’n 

cynnwys ystod o randdeiliaid ac yn eu plith gofalwyr di-dâl a chydweithwyr sy’n gweithio ar 

draws maes gofal cymdeithasol. Defnyddiwyd astudiaeth achos fyw fel sail i adolygu gwefan 

a phroses cyflwyno pwnc HTW, er mwyn deall yn well sut mae golwg a theimlad, y 

derminoleg a ddefnyddir a’r broses o lywio trwy’r elfennau hyn yn effeithio ar ymgysylltiad 

gofal cymdeithasol â phrosesau HTW. Cyflwynwyd y gweithdy ar-lein trwy Zoom, gyda 

chefnogaeth ar gael i’r rheini oedd â gofynion o ran mynediad ac fe’i trefnwyd dros ddau 

ddiwrnod a hanner. 

Roedd 17 o gyfranogwyr ag ystod o brofiad a safbwyntiau gofal cymdeithasol yn bresennol, 

gan gynnwys, gofalwyr di-dâl, staff gofal rheng flaen a darparwyr gofal, comisiynwyr ac 

arweinwyr polisi: 

• Gofalwyr di-dâl: 3 

• Darparwyr gofal cofrestredig: 5 

• Comisiynydd/awdurdod lleol: 3 

• Polisi ac arfer cenedlaethol: 6  

Yn ogystal, mynychodd naw o bobl fel hwyluswyr a chyflwynwyr. Cadeiriwyd y gweithdy gan 

Kathryn Smith, Prif Weithredwr, SCIE. 

Datblygwyd y sesiynau i fod mor rhyngweithiol â phosibl, gyda’r nod o gefnogi cyfranogwyr i 

gael dealltwriaeth glir o amcanion y gweithdy ac o rôl HTW, ac roedd nifer o gyfleoedd i roi 

adborth a rhannu safbwyntiau a mewnwelediadau. I gyflawni hyn, gwnaethom gynllunio 

ystod o elfennau rhyngweithiol, gan gynnwys:  

• Sesiwn torri’r iâ a chyfleoedd rhwydweithio 

• Ystafelloedd trafod 

• Trafodaeth ac adborth grŵp cyfan 

• Cyflwyniadau 

• Astudiaethau achos 

• Holi ac Ateb 

Mae’r agenda wedi’i chynnwys yng nghefn yr adroddiad hwn. Gwnaethom sicrhau bod y 

sesiynau gweithdy yn cael cefnogaeth dda gyda sawl hwylusydd i gefnogi a chofnodi’r 

trafodaethau. Roedd hyn yn golygu ein bod yn gallu elwa gan lefelau uchel o ymgysylltu a 

olygodd adborth adeiladol a manwl. 

 

 

5. Gweithgaredd 1: Cyflwyno astudiaeth achos START  
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Er mwyn rhoi cyd-destun a phwynt cyfeirio trwy gydol y gweithdy, roedd Gofal Cymdeithasol 

Cymru a SCIE eisiau nodi ymyriad perthnasol seiliedig ar ofal y gallai cyfranogwyr ei 

ystyried wrth feddwl am brosesau HTW a sut a pham y gallai rhywun gyflwyno pwnc i’w 

adolygu. Dewiswyd START (STrAtegies for RelaTives), ymyriad sydd wedi’i atgyfeirio at 

HTW ac sydd ar hyn o bryd yn symud trwy’r broses adolygu. 

 

Beth yw START? 

START (STrAtegies for RelaTives): rhaglen strategaeth ymdopi ymarferol i hyrwyddo iechyd 

meddwl gofalwyr pobl â dementia. Ei nod yw lleihau iselder a phryder ymhlith gofalwyr pobl 

sydd â dementia, yn rhannol trwy ddarparu rhaglen wyth wythnos o sesiynau therapi 

seicolegol unigol i ofalwyr. 

 

Pam START? 

• Mae START yn cefnogi dull mwy integredig ar gyfer systemau iechyd a gofal. Yn 

flaenorol cyflwynwyd yr ymyriad gan raddedigion seicoleg a’i oruchwylio gan 

seicolegwyr clinigol ond gall unrhyw un sydd â’r sgiliau cywir ddarparu’r rhaglen, gellir 

ei darparu mewn gofal sylfaenol, gofal trydyddol a lleoliadau gwirfoddol 

• Mae 370,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru - mae’r angen i ganfod dulliau newydd ac 

arloesol o gefnogi’r unigolion hyn yn flaenoriaeth genedlaethol 

• Roedd rhaglen START eisoes wedi’i hawgrymu fel pwnc ar gyfer proses werthuso ac 

arfarnu HTW. Mae’n astudiaeth achos ‘bywyd go iawn’ sydd wedi’i phrofi yn erbyn y 

ffurflen cyflwyno pwnc ac yn un lle gallai hwyluswyr rannu eu profiad o weithio gyda’r 

systemau a’r prosesau presennol 

• Mae tystiolaeth o ansawdd da ar gael ar gyfer ymyriad START e.e. fe’i harfarnwyd 

mewn hap-dreial rheoledig. Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod rhaglen START yn 

helpu i leihau iselder ymhlith pobl sy’n gofalu am berson sydd â dementia a’i bod yn 

ymyriad cost-effeithiol 

 

Yn y gweithdy, cyflwynodd Gill Livingston, Athro Seiciatreg Pobl Hŷn yn UCL a seiciatrydd 

ymgynghorol (un o’r bobl y tu ôl i ddatblygiad START) a Dr Holly Williams, Seicolegydd 

Cwnsela, Bae Abertawe ymyriad START a thrafod sut y gallai fod yn berthnasol mewn 

cymunedau yng Nghymru, fel Bae Abertawe. Yna gwnaethant dderbyn cwestiynau gan 

gyfranogwyr y gweithdy fel y gallent hwy ddarganfod rhagor a deall yn well sut y cafodd y 

rhaglen ei datblygu, sut mae’n gweithio a rhoi enghreifftiau ohoni’n cael ei chymhwyso’n 

ymarferol. 

Pwyntiau allweddol o’r drafodaeth: 

• Datblygwyd yr ymyriad trwy edrych ar strategaethau ymdopi pobl sy’n gofalu am 

rywun sydd â dementia a cheisio deall pa dechnegau a strategaethau wnaeth helpu i 

wella canlyniadau allweddol i ofalwyr 

• Nodwyd bod hyfforddiant a goruchwyliaeth yn allweddol i lwyddiant START; gan 

wneud yn siŵr bod y rhai sy’n cyflwyno’r ymyriad yn cael cefnogaeth a goruchwyliaeth 

dda (gan glinigwr). Mae goruchwyliaeth cymheiriaid a grwpiau yn gweithio’n dda 

https://toolkit.modem-dementia.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/START-Intervention-Summary.pdf
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• Mae’r holl ddeunyddiau hyfforddi ar gael ar-lein a gellir eu teilwra i’r lleoliadau a’r cyd-

destun lleol 

• Budd allweddol yw bod y dull yn cefnogi gofalwyr i ganolbwyntio ar eu lles eu hunain 

• Mae treialon dilynol llai wedi dangos canlyniadau tebyg i’r treial cyntaf, a oedd ar 

raddfa fawr 

• Strwythur START yw ei fod yn cael ei gyd-gynhyrchu i wneud iddo weithio orau mewn 

cyd-destun 

• Mae START yn ymyriad ymarferol iawn ac wedi’i deilwra ar gyfer unigolion 

• Mae pwy sy’n cael cynnig yr ymyriad yn aml yn dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael 

a sut mae gwasanaethau’n cael eu comisiynu’n lleol 
 

6. Gweithgaredd 2: Adolygu gwefan HTW 

Er mwyn deall orau sut mae pobl sydd â phrofiad gofal cymdeithasol yn ymgysylltu â HTW 

o’r adeg y maent yn gwneud cysylltiad hyd at gyflwyno pwnc, roeddem am ddeall sut mae 

pobl yn dod o hyd i’r wefan ac yn ei llywio a pha effaith y mae hyn yn ei chael ar eu 

hymgysylltiad parhaus? 

Gan ddefnyddio eu gwybodaeth a’u profiad o ofal cymdeithasol, gwnaethom ofyn i’r 

cyfranogwyr adolygu gwefan HTW, gan feddwl am y broses o gyrraedd y wefan o beiriant 

chwilio a llywio trwy’r wefan.  

Chwilio am wefan HTW a’r dudalen cynnig pwnc 

Ar ôl dysgu am yr ymyriad START gwnaethom ofyn i’r cyfranogwyr ddychmygu yr hoffent 

iddo gael ei gyflwyno yn eu hardal leol. Gan ddechrau o beiriant chwilio, gofynnwyd iddynt 

feddwl  

• a fyddent yn ymwybodol o HTW yn y cyd-destun hwn 

• a fyddent yn gwybod am beth i chwilio 

• yn seiliedig ar eu chwiliad, a fyddai gwefan HTW i’w gweld yn y canlyniadau 

Sylwadau cyffredinol  

Roedd cyfranogwyr yn cwestiynu beth allai sbarduno rhywun i ddechrau chwilio am wefan 

HTW. 

Dywedodd pobl nad ydynt yn aml yn gweld gwerth gwneud ‘rhywbeth fel hyn’ ac yn gweld eu 

hunain yn chwarae mwy o ran mewn darparu gofal neu gefnogaeth yn hytrach na bod â rôl o 

gael dulliau newydd wedi’u harfarnu. Roeddent am ddeall beth yw rôl ehangach HTW mewn 

grymuso pobl i deimlo bod ganddynt ran i’w chwarae yn y broses hon. 

Dywedodd pobl hefyd na fyddent yn gwybod y dylent edrych am y wefan i ddarganfod mwy 

am ddementia (fel yn achos START) ac y gallai fod yn fuddiol gofyn i sefydliadau neu 

wasanaethau eraill gysylltu neu gyfeirio at HTW (er enghraifft, trwy’r Llyw-wyr Cymunedol). 

Ymhlith y sefydliadau a awgrymwyd allai helpu i arwyddbostio at HTW oedd:  

• Gofal Cymdeithasol Cymru 

• Age Connect 

• Y Groes Goch Brydeinig 
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• Cymdeithas Alzheimer  

Cafwyd awgrym hefyd o gydweithredu hyd yn oed yn agosach â sefydliadau neu wefannau 

sy’n agosach at ofal cymdeithasol, fel bod pobl yn gallu cyrchu’r ffurflen a chyflwyno pwnc yn 

uniongyrchol trwy wefannau’r sefydliadau hyn. 

Llywio o dudalen chwilio i’r wefan 

Er bod rhai grwpiau wedi dod o hyd i wefan HTW ar unwaith, defnyddiodd eraill ystod o 

dermau chwilio, y penderfynwyd arnynt yn eu grwpiau, gyda graddau amrywiol o lwyddiant. 

Roedd y termau y gwnaethant roi cynnig arnynt yn cynnwys: 

• Cefnogaeth dechnegol i ofalwyr 

• Cefnogaeth dechnegol i ofalwyr yng Nghymru 

• Cymorth ar-lein i ofalwyr Cymru 

• Ymyriad technegol i ofalwyr Cymru (mae HTW yn y tri chanlyniad chwilio gorau) 

• Ymyriad technegol ar gyfer dementia Cymru (mae HTW ar frig y canlyniadau chwilio)  

Er bod rhai o’r termau chwilio hyn yn fwy effeithiol nag eraill, teimlwyd bod geiriau fel 

‘ymyriad’ yn ormod o jargon a fyddai efallai ddim yn cael eu defnyddio mewn gwirionedd. 

Cytunodd y grŵp hefyd ei bod yn bwysig ystyried pa dudalennau y mae pobl yn glanio arnynt 

ar y wefan. 

Crynodeb o’r adborth: 

Byddai’r gynulleidfa darged yn annhebygol o gysylltu’r enw HTW ag ymyriadau gofal 

cymdeithasol, pe byddent yn chwilio am y math o ymyriad a ddarperir gan START byddent 

yn fwy tebygol o chwilio am dermau fel ‘cefnogaeth i ofalwyr’ neu ‘cymorth i ofalwyr’. 

Yn rhan nesaf y gweithdy rhoddodd y cyfranogwyr ystyriaeth i’r tair thema ganlynol mewn 

perthynas â gwefan HTW:  

• Hygyrchedd 

• Cynllun a golwg a theimlad 

• Iaith a therminoleg  

Rhannwyd y cyfranogwyr yn dair ystafell drafod lai a chanolbwyntiodd bob un ar un o’r 

themâu hyn. Gofynnwyd iddynt hefyd feddwl am yr hyn yr oeddent yn ei hoffi am y wefan ac 

a oedd unrhyw rwystrau iddynt ymgysylltu â hi. 

 

Hygyrchedd   

Cafodd y grŵp cyntaf o gyfranogwyr yr esboniad canlynol o hygyrchedd mewn perthynas â 

gwefan: 

Mae gwneud gwefan yn hygyrch yn golygu gwneud yn siŵr y gall cymaint o bobl â phosibl ei 

defnyddio, gan wneud cynnwys a dyluniad gwefan yn ddigon clir a syml fel y gall y rhan 

fwyaf o bobl ei defnyddio heb fod angen ei haddasu, tra’n cefnogi’r rheini sydd angen 

addasu pethau. 

Yna gwnaethom ofyn y cwestiynau canlynol: 
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• A yw’n bosibl llywio gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig (heb lygoden)? 

• A fyddai’r tudalennau gwe yn gweithio gyda darllenydd sgrin (penawdau clir, 

tudalennau â theitlau da, disgrifiad i’r delweddau)? 

• A yw’r testun dolenni a ddefnyddir yn esbonio’n glir lle bydd unrhyw ddolenni’n mynd 

â’r defnyddiwr? 

• A yw’r cyferbynnedd lliw yn sicrhau bod testun yn hawdd ei ddarllen? 

• Gwiriwch fod unrhyw fideos neu gynnwys sain wedi’u disgrifio’n glir fel bod 

defnyddwyr na allant eu clywed yn dal i allu cyrchu’r wybodaeth a bod trawsgrifiadau 

ar gyfer y disgrifiad sain 

• Pan fo graffiau a thablau, a ddisgrifir y wybodaeth a ddangosir ar ffurf testun? 

• A ellir defnyddio’r cynnwys pan fydd wedi’i chwyddo i mewn neu allan? 

• Gall ffenestri naid neu ddelweddau sy’n fflachio dynnu sylw mawr. A all defnyddwyr 

analluogi neu ddiystyru’r elfennau hyn yn hawdd? 

Crynodeb o’r adborth: 

Roedd y Datganiad Hygyrchedd (y gellir ei chwilio trwy ddolen ar yr hafan) yn ddefnyddiol 

iawn wrth ddeall pa gamau a gymerwyd i wneud y wefan yn hygyrch (er nad oedd bob amser 

yn glir sut y gall y defnyddiwr eu defnyddio) ac, yn bwysig, cydnabyddiaeth o pa agweddau 

o’r safle sydd ddim yn gwbl hygyrch ar hyn o bryd. Roedd hefyd yn ddefnyddiol gwybod pryd 

a sut y profwyd y safle ddiwethaf am ei hygyrchedd. 

Pwyntiau allweddol i’w hystyried: 

• Dylid adolygu’r cyferbynnedd lliw rhwng y testun gwyn a’r cefndir tywyllach ar 

benawdau tudalennau fel blaenoriaeth 

• Nid yw bob amser yn glir a fydd dolenni’n mynd â chi oddi ar wefan HTW, felly gallai 

defnyddwyr y wefan golli dealltwriaeth o ble maen nhw neu ba wefan maen nhw arni  

 

Trefn a golwg a theimlad  

Gwnaethom ofyn i’r ail grŵp ddechrau gyda’r dudalen hafan a meddwl am olwg a theimlad y 

wefan, yn benodol: 

• A allwch chi gael synnwyr o drefn gwefan HTW yn glir ac yn gyflym 

• A allwch chi weld unrhyw alwadau i weithredu ar y dudalen hafan: Faint? A ydynt yn 

amlwg i’w gweld? 

• O’r dudalen hafan, a allwch chi chwilio i ddod o hyd i enw pwnc a aeth trwy’r broses 

arfarnu ac a dderbyniodd Ganllawiau HTW ym mis Chwefror 2018? 

• O’r dudalen hafan a allwch chi ddod o hyd i’r ffurflen ymholiad cyffredinol? 

• A allwch chi ddod o hyd i’r botwm sydd ei angen i gyfieithu’r wefan i’r Gymraeg?  

 

Crynodeb o’r adborth: 

Cytunodd y grŵp hwn fod trefn y wefan yn ddefnyddiol ar y cyfan a bod y galwadau i 

weithredu yn glir ond y gallai’r botwm ‘awgrymu pwnc’ fod yn fwy amlwg. Yn hytrach na 

llawer o wybodaeth am yr ymyriadau ar y dudalen hafan efallai y byddai’n well cynnwys 

syniad syml o’r hyn y mae HTW yn ei wneud. Wrth lanio ar y dudalen hafan, darganfod mwy 

am HTW oedd y prif ddiddordeb i’r defnyddiwr yn hytrach na diweddariadau am bynciau. 

https://www.healthtechnology.wales/
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Teimlai rhai fod gormod o wybodaeth a thestun ar y dudalen hafan ac y gallai hyn fod yn 

llethol, nid oedd bob amser yn glir ble i ‘glicio’. Dywedodd cyfranogwr arall fod ‘y wefan yn 

teimlo ei bod yn ymwneud â ‘roboteg’ ac na fyddai’n disgwyl dod o hyd i wybodaeth am 

rywbeth fel START ar y wefan hon.’ Dywedodd pobl hefyd fod y wefan yn edrych fel petai’n 

siarad â chynulleidfa broffesiynol ac nid yn y cyhoedd. 

Cytunodd y cyfranogwyr ei bod yn eithaf hawdd dod o hyd i’r ffurflen ymholiad cyffredinol a’r 

botwm oedd ei angen i gyfieithu’r wefan i’r Gymraeg, er bod cyfranogwyr yn awgrymu 

gwneud yr opsiwn dewis iaith yn fwy amlwg. 

Mae gan wahanol ddefnyddwyr wahanol ddewisiadau, sy’n golygu y dylid cael mwy nag un 

ffordd o gyrchu cynnwys. Mae’r ffyrdd mwyaf cyffredin o wneud hyn yn cynnwys: 

• cynnig bar chwilio 

• cyhoeddi map o’r safle 

• cynnig categorïau llywio sy’n rhannu’r cynnwys yn ôl thema 

Cytunwyd bod gwefan HTW ar hyn o bryd yn cynnig mwy nag un o’r opsiynau hyn i gyrraedd 

y dudalen Awgrymu pwnc. Fodd bynnag, teimlwyd bod yn rhaid i ymwelwyr wybod am beth y 

maent yn chwilio ac roedd llywio fel rhywun dibrofiad (boed yn broffesiynol ai peidio) yn peri 

problemau - byddai mwy o gliwiau gweledol yn ddefnyddiol. Nodwyd nad oedd gan ofalwyr 

yn benodol ddigon o amser bob tro i geisio llywio gwefannau am wybodaeth neu gefnogaeth 

Pwyntiau allweddol i’w hystyried: 

• Byddai cael ffyrdd amgen o grwpio / adolygu pynciau yn ddefnyddiol. Gellid gwella’r 

swyddogaeth chwilio am bynciau sydd wedi bod trwy’r broses arfarnu trwy well 

opsiynau hidlo a mwy o ymarferoldeb. 

• Byddai sicrhau bod y flwyddyn gyhoeddi wedi’i chynnwys ar y canllawiau yn 

ddefnyddiol iawn o safbwynt ymarferol 

• Mae’r blwch crynodeb iaith glir yn ddefnyddiol iawn - a ellid ei symud i frig y dudalen 

• Gallai botwm ‘Awgrymu pwnc’ fod yn fwy amlwg 

• Mae’r paled lliw ychydig yn dywyll - a ellid newid hyn 

• Mae’r tudalennau gwe, yn enwedig y dudalen hafan yn drwm iawn o ran testun, ac nid 

yw hynny’n arbennig o dda i bobl â nam ar eu golwg 

• Meddyliwch am y gynulleidfa, ai ar gyfer gweithiwr proffesiynol mae hi yn unig? 

 

Iaith a therminoleg 

Gofynnom i’r trydydd grŵp ddechrau gyda’r dudalen Awgrymu pwnc a meddwl am yr iaith 

a’r derminoleg a ddefnyddir ar y wefan, yn benodol: 

• Tynnwch sylw at unrhyw iaith neu dermau nad ydynt yn gwneud synnwyr neu sydd 

angen eglurhad (a allwch ddod o hyd i eglurhad yn hawdd ar y wefan?) 

• Pa mor hir gymerodd hi i chi weithio eich ffordd drwy’r adran ‘Awgrymu pwnc’ i 

gyrraedd dechrau’r ffurflen? 

• Ar ôl darllen yr adran ‘Awgrymu pwnc’ a allwch chi ddisgrifio’r wybodaeth a’r prosesau 

i rywun sydd heb ymweld â’r wefan? 

https://www.healthtechnology.wales/suggest-a-topic/
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• Ar ôl darllen y dudalen Awgrymu pwnc, a ydych chi’n gwybod beth fydd yn digwydd ar 

ôl i chi gyflwyno’r ffurflen? 

Crynodeb o’r adborth: 

Mae yna lawer o wybodaeth i’w darllen i ddarganfod beth mae HTW yn ei wneud, a ellid 

symleiddio hyn? 

Ar y cyfan, roedd teimlad nad oedd yr iaith yn ennyn diddordeb pobl â phrofiad gofal 

cymdeithasol, roedd y gair ‘iechyd’ yn cael ei ddefnyddio’n aml gyda llawer llai o gyfeiriadau 

at ‘ofal’ ac y gall geiriau fel ‘arfarnu’ fod yn anatyniadol. 

Gallai’r diffiniad o ‘dechnoleg’ fod yn fwy amlwg ac yn fwy ‘addas i ofal cymdeithasol’, roedd 

cyfranogwyr yn teimlo ei fod yn cael ei ddisgrifio mewn termau meddygol ar hyn o bryd. Bu 

peth trafodaeth ynglŷn ag allai fod enghreifftiau mwy penodol o bwy y mae HTW yn ceisio 

siarad â nhw, gan gynnwys rolau yn hytrach na sectorau yn unig. Awgrymodd un 

cyfranogwr, yn lle “Gall unrhyw un awgrymu” gellid defnyddio “Rydyn ni eisiau clywed gan…” 

fel ymadrodd mwy deniadol. Mae angen i HTW fod yn glir ynglŷn â’r hyn a ddisgwylir gan 

gyflwyniad pwnc o ran tystiolaeth - a yw’n arfer seiliedig ar dystiolaeth neu’n dystiolaeth 

seiliedig ar arfer? Beth yw’r cydbwysedd a beth yw lefel y dystiolaeth sydd ei hangen? 

Pwyntiau allweddol i’w hystyried: 

• Gallai cyfeiriadau at gleifion, gofalwyr a’r cyhoedd fod yn fwy amlwg 

• Esboniwch, pan grybwyllir gofalwyr bod hyn yn ddi-dâl? 

• Gwnewch hi’n glir bod pob cyflwyniad yn cael ei gyhoeddi 

• Meddyliwch am labeli, er enghraifft, clinigwyr = iechyd, ymarferydd = gofal 

• A ddylai fod gan HTW is-bennawd? 

• Beth am Technoleg Iechyd a Gofal Cymru? 

 

Y fideo 

Gwnaeth y cyfranogwyr hefyd wylio’r fideo sy’n cael ei harddangos ar y wefan yn egluro pwy 

yw HTW a’r broses ar gyfer cyflwyno pwnc i’w adolygu a rhoddwyd yr awgrymiadau canlynol 

iddynt: 

• A oes unrhyw beth fyddech chi’n ei newid neu unrhyw beth ar goll o’r fideo hwn? 

• Ar ôl gwylio’r fideo, a ydych chi’n gwybod beth fydd yn digwydd wedi i chi gyflwyno’r 

ffurflen? 

Roedd yr ymatebion yn cynnwys: 

‘Mae’n wych cael fformat gweledol i ddeall y broses yn well’ 

‘Mae’r fideo yn dda ond yn gyflym iawn’ 

‘Mae’n edrych yn wych, wedi’i gynhyrchu’n dda iawn ‘ 

‘Mae ‘is-deitlau o gymorth mawr ond a yw hefyd yn cynnig trawsgrifiad Cymraeg o’r fideo?’ 

 

https://youtu.be/JCgIrk_GJkA
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7. Gweithgaredd 3: Adolygu’r ffurflen cyflwyno pwnc 

Ar ôl clywed sut mae pobl â phrofiad o ofal cymdeithasol yn ymgysylltu ac yn rhyngweithio â 

HTW, o chwiliad cychwynnol hyd at lywio’r wefan, roeddem hefyd eisiau cael eu hadborth 

a’u safbwyntiau am y broses o lenwi ffurflen cyflwyno pwnc. 

Yn yr un modd â’r diwrnod blaenorol, gwnaethom ofyn i’r cyfranogwyr feddwl am y tair thema 

ganlynol:  

• Hygyrchedd 

• Trefn a golwg a theimlad 

• Iaith a therminoleg  

Y tro hwn roeddem am ddeall, o safbwynt gofal cymdeithasol, yr hyn yr oedd pobl yn teimlo 

oedd yn gweithio’n dda am y ffurflen cyflwyno pwnc a pha heriau neu rwystrau a brofwyd 

ganddynt.  

 

Hygyrchedd  

Gan ddefnyddio’r un egwyddorion i ddisgrifio hygyrchedd, gwnaethom ofyn i’r cyfranogwyr 

feddwl am hygyrchedd y ffurflen cyflwyno pwnc a gofyn y cwestiynau canlynol iddynt eu 

hystyried wrth adolygu’r ffurflen: 

• A yw meysydd y ffurflen wedi’u marcio’n briodol fel y gall darllenydd sgrin eu codi fel 

meysydd? 

• A yw’n glir pa wybodaeth y mae angen i ddefnyddwyr ei darparu? 

• Ydych chi’n meddwl bod cyferbynnedd lliw y testun yn y meysydd yn hygyrch? 

• A yw defnyddwyr yn cael rhybudd cyn i’r amser ddod i ben 

• A yw’n bosibl llywio a llenwi’r ffurflen gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig (heb 

lygoden)? 

• A yw’r ffurflen yn ymddwyn yn ôl y disgwyl wrth gyrchu gyda dyfais tabled neu ffôn? 

• A ellir defnyddio’r ffurflen wrth ei chwyddo i mewn neu allan? 

 

Crynodeb o’r adborth: 

Teimlai’r grŵp fod y ffurflen ar y cyfan yn hygyrch o safbwynt technegol, er y gallai fod yn 

ddefnyddiol cynnig opsiwn arall yn lle llenwi’r ffurflen ar-lein i’r rheini na allant ei chyrchu’n 

llawn 

Tynnwyd sylw at yr opsiwn i weithio gyda chydweithiwr o HTW i gwblhau cyflwyniad pwnc fel 

opsiwn arall i’r defnyddiwr lenwi’r ffurflen 

Teimlai’r grŵp y gallai’r cyferbynnedd lliw fod yn broblem i bobl â nam ar eu golwg, roedd 

hyn yn adlewyrchu adborth tebyg a gafwyd wrth adolygu’r wefan gyfan 

Roedd ymholiad ynglŷn ag a yw’r ffurflen wedi’i gwirio ar gyfer pobl sydd â dyslecsia 

Mae maint y print yn fach yn ddiofyn ac nid oedd yn amlwg ar unwaith sut i wneud y testun 

yn fwy 



 

13 
 

Roedd y cymhorthion sy’n helpu defnyddwyr i ddeall lle maent arni ar y ffurflen (gan gynnwys 

rhifau tudalennau) yn ddefnyddiol 

A allai esboniad y gwall fod yn fwy gweladwy, ar hyn o bryd mae hyn mewn testun bach o 

dan y maes lle mae’r gwall wedi digwydd 

Pwyntiau allweddol i’w hystyried: 

• Rhoi’r opsiwn i gyflwyno pwnc trwy e-bost yn hytrach na ffurflen ar-lein 

• Cynnwys dolen i fformat hawdd ei ddarllen o’r ffurflen 

• Adolygu cyferbynnedd lliw ar gyfer y ffurflen ac yn ehangach ar gyfer y wefan gyfan  

 

 

Trefn a golwg a theimlad  

Gan edrych ar y ffurflen, gofynnom i’r cyfranogwyr ystyried y cwestiynau canlynol: 

• Ar y cyfan, a yw’r ffurflen wedi’i chynllunio’n dda ac yn glir? 

• A yw’n hawdd llywio ymlaen ac yn ôl trwy’r ffurflen? 

• A yw’r negeseuon gwall yn ddefnyddiol? 

• Wrth ddechrau llenwi’r ffurflen, a oes gennych ddealltwriaeth dda o’r broses, beth 

sydd ei angen a pha mor hir y gallai gymryd? Ydych chi’n gwybod, o’r wefan, faint o 

dudalennau yw’r ffurflen? 

• A all defnyddwyr adolygu eu hatebion cyn cyflwyno’r ffurflen? 

• A yw’n bosibl gadw cofnod o’r cynnydd trwy’r ffurflen? 

• A oes unrhyw gymorth neu nodweddion ychwanegol a fyddai’n helpu i lywio trwy’r 

ffurflen a’i chwblhau? 

Crynodeb o’r adborth: 

Teimlwyd bod y ffurflen yn haws ei llywio i weithwyr proffesiynol nag i ofalwyr neu bobl sy’n 

defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol 

Mae’r neges gwall a dderbynnir pan na lenwir maes yn glir ac yn ddefnyddiol 

Mae’r rhifau ar frig y dudalen yn ddefnyddiol er mwyn deall cynnydd trwy’r ffurflen 

Gallai ‘Os hoffech gwblhau gweddill y ffurflen yn nes ymlaen yna cliciwch yma i gynhyrchu 

dolen’ fod yn fwy amlwg 

Pwyntiau allweddol i’w hystyried: 

• Yn gyffredinol, teimlwyd bod y ffurflen yn hawdd ei defnyddio 

• Byddai adran Cwestiynau Cyffredin yn ychwanegiad defnyddiol  

 

Iaith a therminoleg 

Er mwyn deall a oedd y derminoleg a’r iaith a ddefnyddiwyd ar y ffurflen yn ddeniadol ac yn 

hygyrch i gynulleidfa gofal cymdeithasol gwnaethom ofyn i’r grŵp roi adborth am y canlynol; 
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• Wrth feddwl am yr ymyriad START, gwnaethom ofyn i’r grŵp adolygu pob cwestiwn 

ac ystyried a ydynt yn deall yn glir beth ofynnir amdano a sut y gallent ymateb. 

• Gwnaethom hefyd ofyn iddynt feddwl a yw’r iaith a’r derminoleg a ddefnyddir yn 

adlewyrchu eu rôl mewn a/neu brofiad o ofal cymdeithasol? A oes geiriau neu 

ymadroddion y teimlant y gellid eu newid 

• A oedd yn glir pa dudalennau ar y wefan y gallent eu defnyddio i ddarparu 

gwybodaeth ychwanegol? 

• Roeddem eisiau gwybod a oedd y grŵp yn glir beth fyddai’r canlyniad ar ôl iddynt 

gwblhau’r ffurflen  

 

 

Crynodeb o’r adborth: 

Teimlwyd mai mater iaith a therminoleg oedd y maes blaenoriaeth lle y gellid gwneud 

newidiadau i wneud y broses o gyflwyno pwnc i’w adolygu gan HTW yn fwy deniadol ac yn 

hygyrch i ofal cymdeithasol. Bu peth trafodaeth ynglŷn ag a ellid mynd i’r afael â’r mater hwn 

trwy gynhyrchu dwy ffurflen, un ar gyfer iechyd ac un ar gyfer gofal, er nad oedd hon yn farn 

a rannwyd gan bawb. 

Yr adborth cyffredinol oedd bod yr iaith yn canolbwyntio’n fawr ar iechyd ac yn cynnwys 

termau fel ‘claf’ a ‘chlefyd’ nad ydynt yn berthnasol i ofal cymdeithasol. Nodwyd bod y 

graddau y mae’r iaith yn canolbwyntio ar iechyd yn risg a allai olygu nad ystyrir bod 

ymyriadau gofal cymdeithasol yn addas nac yn berthnasol i’r hyn y mae HTW yn chwilio 

amdano a bod pobl yn gadael y wefan yn hytrach na bwrw ymlaen â’u cyflwyniad pwnc. 

Nodwyd bod 221 o ganlyniadau chwilio ar gyfer y gair ‘iechyd’ ar y wefan o gymharu â 103 o 

ganlyniadau ar gyfer ‘gofal’. Yn gysylltiedig â’r mater hwn, awgrymodd adborth y byddai pobl 

â phrofiad byw yn tybio mai dim ond ar gyfer pobl mewn rôl iechyd a gofal proffesiynol y 

bwriadwyd y broses ac na fyddent yn gweld eu hunain fel rhywun â rhan yn y broses. 

Dywedodd un cyfranogwr, ‘mae sail rhy academaidd i’r cwestiynau ac nid ydynt yn grymuso 

gofalwyr, aelodau teulu na phobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal.’ 

Gall cydweithwyr o faes iechyd sydd wedi’u lleoli mewn lleoliadau gofal cymdeithasol/ 

cymunedol hefyd ymddieithrio oherwydd yr iaith a ddefnyddir ar y ffurflen 

Wrth adolygu’r ffurflen a’r wefan, roedd awgrymiadau bod cyfranogwyr yn teimlo y gallai 

geiriau penodol gael eu newid neu eu hailystyried.  

- Roedd y term ‘technoleg’ yn bwynt dryswch penodol trwy gydol y gweithdy. Teimlai 

llawer fod y gair hwn ar ei ben ei hun yn ddigon i atal unigolion o gefndir gofal 

cymdeithasol rhag cyflwyno cais. 

- Gellid defnyddio’r gair ‘ymyriad’ neu ‘wella’ yn lle ‘technoleg.’ Nodwyd y gair ‘llwybr’ 

hefyd fel enghraifft o un oedd yn canolbwyntio ar iechyd a chafwyd peth trafodaeth ar 

lwybrau gofal cymdeithasol a’r hyn y gallai’r rheini ei olygu yn y cyd-destun hwn. 

- Nid yw’r gair ‘cymdeithasol’ i’w weld yn amlwg ar y wefan na’r ffurflen. A allai fod mwy 

o gyfeiriad at ymyriadau sy’n bodoli mewn lleoliadau cymunedol, gan gynnwys cartref 

unigolyn? 
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O ystyried rôl gofal cymdeithasol ym mywydau pobl o gymharu â gofal iechyd, roedd 

pryderon y byddai HTW yn chwilio am ymyriadau a oedd yn mynd i’r afael â chyflyrau 

meddygol ac sy’n cael eu mesur yn haws o ran eu heffeithiolrwydd cost nag ansawdd bywyd 

(gan gynnwys yr effaith ar ofalwyr a theuluoedd). Nodwyd bod angen ail-eirio’r cwestiwn 

canlynol i adlewyrchu rolau a chanlyniadau yn well; ‘Disgrifiwch gyflwr neu glefyd y claf sydd 

i’w ddiagnosio, ei reoli neu ei drin.’ 

Nid yw’r cwestiwn o ‘sut mae’r dechnoleg iechyd nad sy’n feddyginiaeth yn ffitio i’r llwybr 

diagnostig, triniaeth neu ofal presennol’ yn gwestiwn cynhwysol ac mae’n awgrymu trothwy 

uchel na fyddai ymyriad gofal cymdeithasol yn gallu ei ddangos yn hawdd. 

Pwyntiau allweddol i’w hystyried: 

• Adolygu ffurflen yn erbyn egwyddorion iaith glir 

• Gall llawer o sôn am gleifion, afiechyd, cyflyrau fod yn anatyniadol gan nad ydynt yn 

dermau sy’n berthnasol mewn gofal cymdeithasol 

• Bod yn fwy seiliedig ar gryfderau a chanlyniadau mewn tôn ac iaith, cytunwyd yn 

gyffredinol y gallai fod mwy o ffocws ar lesiant a lles 

• Mwy o eglurder ynglŷn â’r hyn yr ydym yn ei ofyn gan bobl a pham - bod yn glir ynglŷn 

â throthwyon 

• Gallai rhai astudiaethau achos neu enghreifftiau o faes gofal cymdeithasol fod yn 

ddefnyddiol 

   

8. Adborth 

Ar ddiwedd y gweithdy, gwnaethom ofyn i’r cyfranogwyr roi tri gair a oedd yn disgrifio eu 

profiad o fynychu a chymryd rhan yn y sesiwn, dangosir y rhain isod:  

 

 

Rhoddwyd adborth pellach trwy ffurflen a gwblhawyd yn fuan wedi’r sesiwn. Mae crynodeb 

o’r ymatebion i’w gweld isod: 
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Gofynnwyd i’r cyfranogwyr i ba raddau y maent yn cytuno â’r datganiadau canlynol ynglŷn â’r 

gweithdy: 

Bodlonodd fy nisgwyliadau - 100% YN CYTUNO’N GRYF NEU’N CYTUNO 

Cyflawnodd ei amcanion - 100% YN CYTUNO’N GRYF NEU’N CYTUNO 

Roedd yn brofiad pleserus - 100% YN CYTUNO’N GRYF NEU’N CYTUNO 

Cafodd ei hwyluso’n effeithiol - 100% YN CYTUNO’N GRYF NEU’N CYTUNO 

Roedd mewn fformat priodol - 100% YN CYTUNO’N GRYF NEU’N CYTUNO 

Roedd yn cynnwys adnoddau priodol - 100% YN CYTUNO’N GRYF NEU’N CYTUNO 

Mae’n un y byddwn yn ei argymell i eraill - 100% YN CYTUNO’N GRYF NEU’N CYTUNO 

Mae ganddo’r potensial i wneud cyfraniad cadarnhaol i’m gwaith - 100% YN CYTUNO’N 

GRYF NEU’N CYTUNO 

 

Yna gwnaethom ofyn am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r hyn yr oedd cyfranogwyr yn meddwl 

a weithiodd yn dda, y gellid ei wella ac yn olaf unrhyw sylwadau eraill yr hoffent eu rhannu. 

Mae rhai dyfyniadau allweddol i’w gweld isod (rhannwyd copïau llawn o’r ffurflenni adborth 

gyda HTW). Llenwodd pump o bobl y ffurflen. 

Beth weithiodd yn dda?   

‘Yr ystafell drafod a’r ‘hwyluswyr gwych’ 

‘Roedd y cyflymder yn dda. Hoffais y cyfuniad o gyflwyniadau eithaf byr, ystafelloedd trafod 

ac adborth, er mwyn cynnal yr egni.’ 

‘Roedd y gweithdy’n gyfeillgar ac yn anffurfiol ac wedi’i hwyluso’n dda. Roedd digon o amser 

i drafod yr ymyriad arloesol (START) ac roedd yn help mawr i gael hwyluswyr a oedd yn 

gallu crynhoi a rhoi adborth i’r gynulleidfa ehangach. Gweithiodd y platfform digidol yn dda, 

gyda phawb yn cael eu cyfeirio i sesiynau trafod ac yna’n dychwelyd i’r brif drafodaeth. 

Rhoddwyd ystyriaeth i seibiannau aml a helpodd y profiad cyfan i symud ymlaen yn ysgafn 

heb deimlo gormod o bwysau.’ 

‘Gweithiodd y fformat yn dda iawn, ac roedd derbyn y wybodaeth ymlaen llaw yn ddefnyddiol 

dros ben. Roeddwn i’n teimlo bod yr hwyluswyr wedi cynorthwyo trafodaeth yn fawr, ac 

roedd pobl yn agored iawn i glywed ein syniadau a’n hawgrymiadau.’ 

‘Gweithiodd cyflymder y sesiwn yn dda ac roeddwn yn gwerthfawrogi’r seibiannau 

ychwanegol oddi wrth y sgrin - mae’n flinedig gwneud y gweithgareddau hyn ar Zoom felly 

roedd yn braf bod y trefnydd wedi rhoi ystyriaeth i hyn.’ 

‘Gwnaeth y canllawiau a aeth allan ymlaen llaw argraff fawr arnaf. Roeddent yn hawdd i’w 

defnyddio.’ 

 

Beth allem ni ei wella?   
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‘Efallai y bu ychydig o anghysondeb rhwng yr hyn yr oeddwn yn disgwyl i’r gweithdy ei 

gyflawni a’r hyn a drafodwyd mewn gwirionedd’ 

‘Ni weithiodd y ‘jamboard’ a dweud y gwir ac ni allwn ei ddilyn, yn rhannol oherwydd ei fod yn 

rhy fach ar sgrin a rannwyd i’w darllen.’ 

 

A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym?   

‘Diolch am fy ngwahodd i’r gweithdy; Roeddwn wedi gofyn am ymgysylltu ar ôl cyflwyno 

adroddiad archwilio pwnc yn 2019 ac am ddeall y broses adolygu yn well. Rwy’n deall bod 

HTW yn awyddus i ymgysylltu â chynigwyr adroddiadau archwilio pwnc a byddwn wedi 

croesawu hyn yn gynharach yn fy mhrofiad. Mae gen i ddiddordeb mewn gweithredu 

arloesiadau wrth ddarparu gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol a chredaf ei bod yn 

bwysig iawn ymgynghori â defnyddwyr gwasanaeth a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd 

ynglŷn â’u profiadau o ddefnyddio technoleg newydd.’ 

‘Doeddwn i ddim wedi clywed am HTW cyn i mi gael fy ngwahodd i’r sesiwn hon - byddaf yn 

sicr yn cyflwyno prosiect i’w adolygu!’ 

 

 

Diolch!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae HTW am glywed gennych chi. Os oes ymyriad, gwasanaeth neu ddull yr ydych chi’n 
meddwl sy’n gwella canlyniadau i dderbynwyr, cysylltwch â ni a chyfeiriwch ef fel pwnc i’w 
ystyried trwy ‘dudalennau awgrymu pwnc’ HTW  

 

 

 

 

https://www.healthtechnology.wales/suggest-a-topic/
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9. Atodiad 

i. Agenda’r gweithdy 

Sesiwn Un: 13:30 – 17:00 16 Mehefin  

Sesiwn Arweinydd 

1. Cadw tŷ, cyflwyniadau a chroeso  Kathryn Smith (Cadeirydd) 

2. Cyd-destun 
- Asesiad technoleg gofal cymdeithasol ac iechyd 
- HTW pwy ydyw a beth mae’n ei wneud? Yr effaith y 

gallai’r broses ei chael  

 
Dr Lisa Trigg (GCC) 
Dr Lauren Elston (HTW) 

3. Torri’r iâ 
Rhwydweithio byrfyfyr 

Sesiynau trafod 

4. Cyflwyniad i ymyriad START  
Pam gweithredu START?  

Yr Athro Gill Livingston 
(UCL) 
Holly Williams (Bae 
Abertawe)  

5. Egwyl   

6. Holi’r arbenigwyr – cyfranogwyr i ofyn unrhyw 
gwestiynau ynglŷn ag ymyriad START 

Yr Athro Gill Livingston a 
Holly Williams 

7. Egwyl   

8. Hygyrchedd – hygyrchedd ac adolygu gwefan HTW  Ystafelloedd trafod wedi’u 
hwyluso gyda sgrin wedi’i 
rhannu 
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9. Trafodaeth/adborth ar gyrchu’r ffurflen  Sesiwn grŵp 

10. Diolch – diwedd diwrnod 1 Kathryn Smith 

 

Sesiwn Dau: 09:30 – 13:00 17 Mehefin 

Sesiwn Arweinydd 

1. Croeso ac adolygu Kathryn Smith 

2. Cyflwyniad: Gareth Hopkin i drafod cynnydd ymyriad 
START trwy’r broses arfarnu 

Gareth Hopkin (HTW) 

3. Egwyl   

4. Archwilio’r ffurflen cyflwyno pwnc  Ystafelloedd trafod 

5. Egwyl  

6. Argymhellion ac ystyriaethau Fiona Flower (SCIE) 

7. Y camau nesaf Kathryn Smith 

8. Diolch a chloi anffurfiol Pawb 

 

i. Ffurflenni adborth 

Wedi atodi gyda’r adroddiad hwn mae copi o’r ffurflenni adborth a gyflwynwyd gan y 

cyfranogwyr wedi’r gweithdai 

 

 

Dyddiad: 17.6.2021 Enw (dewisol): Chris Kemp-Philp 

 

Dywedwch wrthym am eich profiad o 

weithdy hyfforddiant heddiw: 

Cytuno’n 

gryf 

Cytuno Dim yn 

cytuno nac 

anghytuno 

Anghytuno Anghytuno’n 

gryf 

Bodlonodd fy nisgwyliadau x     

Cyflawnodd ei amcanion x     

Roedd yn brofiad pleserus x     

Cafodd ei hwyluso’n effeithiol x     

Roedd mewn fformat priodol x     
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Roedd yn cynnwys adnoddau priodol x     

Mae’n un y byddwn yn ei argymell i eraill x     

Mae ganddo’r potensial i wneud cyfraniad 

cadarnhaol i’m gwaith 

x     

 

 

Beth weithiodd yn dda? Yr ystafell drafod a’r hwyluswyr gwych 

 

 

 

 

 

 

Sut allem ni wella? Alla’i ddim meddwl am unrhyw ffordd 

 

 

 

 

 

 

A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym? Na 
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Dyddiad: 18/6/21 Enw (dewisol): Claire Morgan 

 

Dywedwch wrthym am eich profiad o 

weithdy hyfforddiant heddiw: 

Cytuno’n 

gryf 

Cytuno Dim yn 

cytuno nac 

anghytuno 

Anghytuno Anghytuno’n 

gryf 

Bodlonodd fy nisgwyliadau X     

Cyflawnodd ei amcanion X     

Roedd yn brofiad pleserus X     

Cafodd ei hwyluso’n effeithiol X     

Roedd mewn fformat priodol X     

Roedd yn cynnwys adnoddau priodol X     

Mae’n un y byddwn yn ei argymhell i eraill X     

Mae ganddo’r potensial i wneud cyfraniad 

cadarnhaol i’m gwaith 

X     

 

 

Beth weithiodd yn dda? 

 

Roedd y cyflymder yn dda. Hoffais y cyfuniad o gyflwyniadau eithaf byr, ystafelloedd trafod 

ac adborth, er mwyn cynnal yr egni.  

 

 

 

 

Beth allem ni ei wella? 

 

Dim awgrymiadau 
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A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym? 

 

Diolch am y cyfle i gyfranogi.  

 

 

 

 

 

 

 

Dyddiad: 21 Mehefin 2021 Enw (dewisol): Clive Thomas 

 

Dywedwch wrthym am eich profiad o 

weithdy hyfforddiant heddiw: 

Cytuno’n 

gryf 

Cytuno Dim yn 

cytuno nac 

anghytuno 

Anghytuno Anghytuno’n 

gryf 

Bodlonodd fy nisgwyliadau  X    

Cyflawnodd ei amcanion  X    

Roedd yn brofiad pleserus X     

Cafodd ei hwyluso’n effeithiol X     

Roedd mewn fformat priodol X     

Roedd yn cynnwys adnoddau priodol X     

Mae’n un y byddwn yn ei argymhell i eraill X     

Mae ganddo’r potensial i wneud cyfraniad 

cadarnhaol i’m gwaith 

X     

 

 

Beth weithiodd yn dda? 

Roedd y gweithdy’n gyfeillgar ac yn anffurfiol ac wedi’i hwyluso’n dda. Roedd digon o 

amser i drafod yr ymyriad arloesol (START) ac roedd yn help mawr i gael hwyluswyr a 

oedd yn gallu crynhoi a rhoi adborth i’r gynulleidfa ehangach. Gweithiodd y platfform 

digidol yn dda, gyda phawb yn cael eu cyfeirio i sesiynau trafod ac yna’n dychwelyd i’r brif 

drafodaeth. Rhoddwyd ystyriaeth i seibiannau aml a helpodd y profiad cyfan i symud 

ymlaen yn ysgafn heb deimlo gormod o bwysau. 
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Beth allem ni ei wella? 

Rwy’n teimlo bod y gweithdy wedi cael ei gyflwyno’n dda ac roedd yn dda gweld 

cymysgedd o aelodau’r gynulleidfa yn ogystal â chymysgedd o staff o wahanol gyrff. 

Efallai y bu ychydig o anghysondeb rhwng yr hyn yr oeddwn yn disgwyl i’r gweithdy ei 

gyflawni a’r hyn a drafodwyd mewn gwirionedd a dyna pam rydw i wedi marcio amcanion a 

disgwyliadau ychydig yn is uchod. Nid oedd hyn yn beth drwg o reidrwydd gan fy mod 

wedi dysgu yn y broses bod HTW wrthi’n symud i faes hollol newydd o ran nid yn unig 

asesu technoleg fel y cyfryw ond hefyd modelau gwasanaeth. 

 

A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym? 

Diolch am fy ngwahodd i’r gweithdy; Roeddwn wedi gofyn am ymgysylltu ar ôl cyflwyno 

adroddiad archwilio pwnc yn 2019 ac am ddeall y broses adolygu yn well. Rwy’n deall bod 

HTW yn awyddus i ymgysylltu â chynigwyr adroddiadau archwilio pwnc a byddwn wedi 

croesawu hyn yn gynharach yn fy mhrofiad. Mae gen i ddiddordeb mewn gweithredu 

arloesiadau wrth ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol a chredaf ei bod yn bwysig iawn 

ymgynghori â defnyddwyr gwasanaeth a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd ynglŷn â’u 

profiadau o ddefnyddio technoleg newydd. Rwy’n credu nad fi yn unig oedd wëid synnu i 

glywed bod HTW eisiau cofleidio gwelliant yn hytrach na dim ond ‘technoleg’ yn ei ystyr 

culaf. Byddwn yn croesawu hyn fel rhywun sydd wedi ceisio newid model gwasanaeth, 

ond gydag ychydig iawn o gefnogaeth gan y bwrdd iechyd rwy’n gweithio ynddo. Rwy’n 

credu bod nifer ohonom wedi awgrymu felly bod angen i deitl y sefydliad gynnwys gofal 

cymdeithasol ac efallai y dylent ystyried dileu’r dechnoleg (gan ei bod yn gamarweinydd) o 

blaid gwella. 

 

Beth bynnag, diolch eto am ddau ddiwrnod o ddysgu hynod ddiddorol a difyr. Roedd yr 

hwyluswyr yn gyfeillgar iawn ac yn gwrando’n astud. Yn bendant, un o’r gweithdai gorau i 

mi fod iddo yn ddiweddar. 

 

 

 

 

 

 

Dyddiad: 16-17 Mehefin 

2021 

Enw (dewisol): Isobel Lloyd 
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Dywedwch wrthym am eich profiad o 

weithdy hyfforddiant heddiw: 

Cytuno’n 

gryf 

Cytuno Dim yn 

cytuno nac 

anghytuno 

Anghytuno Anghytuno’n 

gryf 

Bodlonodd fy nisgwyliadau X     

Cyflawnodd ei amcanion X     

Roedd yn brofiad pleserus X     

Cafodd ei hwyluso’n effeithiol X     

Roedd mewn fformat priodol X     

Roedd yn cynnwys adnoddau priodol X     

Mae’n un y byddwn yn ei argymhell i eraill X     

Mae ganddo’r potensial i wneud cyfraniad 

cadarnhaol i’m gwaith 

X     

 

 

Beth weithiodd yn dda? 

 

Gweithiodd y fformat yn dda iawn, ac roedd derbyn y wybodaeth ymlaen llaw yn 

ddefnyddiol dros ben. Roeddwn i’n teimlo bod yr hwyluswyr wedi cynorthwyo trafodaeth yn 

fawr, ac roedd pobl yn agored iawn i glywed ein syniadau a’n hawgrymiadau.’ 

Gweithiodd cyflymder y sesiwn yn dda ac roeddwn yn gwerthfawrogi’r seibiannau 

ychwanegol oddi wrth y sgrin - mae’n flinedig gwneud y gweithgareddau hyn ar Zoom felly 

roedd yn braf bod y trefnydd wedi rhoi ystyriaeth i hyn. 

 

 

 

Beth allem ni ei wella? 

Alla’i ddim meddwl am unrhyw beth mewn gwirionedd. 

 

 

 

 

A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym? 
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Dim ond nad oeddwn wedi clywed am HTW cyn i mi gael fy ngwahodd i’r sesiwn hon - 

byddaf yn sicr yn cyflwyno prosiect i’w adolygu! Ond efallai y gallai dolen neu rywfaint o 

wybodaeth am HTW ar wefannau partner (fel SCIE neu GCC), neu gael eich cynnwys yn 

un o negeseuon e-bost newyddion diweddaru AGC godi’r proffil mewn gofal cymdeithasol 

ychydig? 

 

 

 

 

 

 

 

Dyddiad: 18/06/21 Enw (dewisol):  

 

Dywedwch wrthym am eich profiad o 

weithdy hyfforddiant heddiw: 

Cytuno’n 

gryf 

Cytuno Dim yn 

cytuno nac 

anghytuno 

Anghytuno Anghytuno’n 

gryf 

Bodlonodd fy nisgwyliadau  Y    

Cyflawnodd ei amcanion  Y    

Roedd yn brofiad pleserus Y     

Cafodd ei hwyluso’n effeithiol Y     

Roedd mewn fformat priodol Y     

Roedd yn cynnwys adnoddau priodol Y     

Mae’n un y byddwn yn ei argymhell i eraill Y     

Mae ganddo’r potensial i wneud cyfraniad 

cadarnhaol i’m gwaith 

 Y    

 

 

Beth weithiodd yn dda? 

 

Roedd y gwaith paratoi a aeth i mewn i’r gweithdy yn dda iawn - gwnaeth y canllawiau a 

aeth allan ymlaen llaw argraff fawr arnaf, ac roeddent yn hawdd eu defnyddio. 

Roedd cael digon o egwyliau wedi helpu i gadw canolbwyntiad. 
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Beth allem ni ei wella? 

 

Ni weithiodd y ‘jamboard’ mewn gwirionedd ac ni allwn ei ddilyn, yn rhannol oherwydd ei 

fod yn rhy fach ar sgrin a rennir i’w darllen. 

 

 

 

A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym? 

 

Roedd yn wrthgyferbyniad llwyr (mewn ffordd gadarnhaol iawn) i weithdy y bûm ynddo 

ychydig wythnosau yn ôl a drefnwyd gan gwmni a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i 

lunio canllaw i gefnogi’r fframwaith gwella a pherfformiad gofal cymdeithasol newydd. Nid 

oeddent wedi gwneud unrhyw waith paratoi nac ymchwil i sut roedd gofal cymdeithasol yn 

gweithio yng Nghymru, ac roeddent yn dal i gael trafferth gwneud pethau ar-lein. Treuliwyd 

yr amser yn trafod egwyddorion cyffredinol ac yn egluro pethau iddynt hwy, yn hytrach na 

thrafod beth fyddai’n ddefnyddiol yn ymarferol. Roedd y cyfle a wastraffwyd a’r diffyg 

mewnbwn o ofal cymdeithasol yn y canllawiau yn hynod rwystredig. Fe wnaeth i mi wir 

werthfawrogi sut roedd y gweithdy hwn yn cael ei redeg. 
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Ynglŷn â’r adroddiad hwn 

Ar gyfer unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r adroddiad hwn cysylltwch â 
helen.norbury@scie.org.uk 

Social Care Institute for Excellence  

83 Baker Street, London W1U 6AG 

 

www.scie.org.uk 
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