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Geirfa ar gyfer y Llawlyfr Arfarnu 

(o http://htaglossary.net/ oni nodir yn wahanol) 

Panel Arfarnu (AP) 

Y Panel Arfarnu (AP) yw corff gwneud penderfyniadau HTW sy’n cynhyrchu canllawiau ar 
sail tystiolaeth ar dechnolegau iechyd a gofal cymdeithasol nad ydynt yn 
feddyginiaethau. Defnyddir y canllawiau hyn i lywio penderfyniadau ynghylch gweithredu 
a mabwysiadu yn GIG Cymru. Cyhoeddir aelodaeth gyfredol AP, ynghyd â chylch gorchwyl, 
ar wefan HTW. 

Grŵp Asesu (AG) 

Mae’r Grŵp Asesu (AG) yn goruchwylio’r gwaith o gynhyrchu allbynnau arfarnu HTW, yn 
sicrhau trylwyredd methodolegol a gwyddonol yng ngwaith HTW ac y cedwir at brosesau 
HTW y cytunwyd arnynt. Mae’r AG hefyd yn cynghori HTW ar ba dechnolegau y dylid eu 
dewis i’w harfarnu, ac yn cytuno ar y cwestiwn(cwestiynau) ymchwil a’r dulliau ar gyfer 
adroddiad arfarnu tystiolaeth. Cyhoeddir aelodaeth bresennol AG, ynghyd â chylch 
gorchwyl, ar wefan HTW. 

Tuedd 

Gwall systematig a all ystumio canlyniadau astudiaeth oherwydd gwendidau yn ei 
dyluniad, dadansoddiad neu’r adrodd. 

Effaith ar gyllideb 

Effaith ariannol cyflwyno technoleg neu wasanaeth ar gyllidebau cyfalaf a gweithredu 
llywodraeth neu asiantaeth. 

Dadansoddiad effaith ar gyllideb 

Arfarniad o effaith ariannol cyflwyno technoleg neu wasanaeth ar gyllidebau cyfalaf a 
gweithredu llywodraeth neu asiantaeth. 

Mae modelau effaith ar gyllideb yn cyflwyno effaith cost debygol ymyriad dros gyfnod byr 
(3 neu 5 mlynedd fel arfer). Mae’r dadansoddiad yn ystyried nifer yr achosion a nifer a 
chyffredinrwydd achosion o glefydau, yn ogystal â’r cyfrannau marchnad a ragwelir ar 
gyfer yr ymyriad newydd. 

Baich clefyd 

Natur y cyflwr dan sylw, a maint y boblogaeth fyddai’n cael eu heffeithio gan y dechnoleg. 

Effeithiolrwydd clinigol 

Y budd o ddefnyddio technoleg, rhaglen neu ymyriad i fynd i’r afael â phroblem benodol o 
dan amodau cyffredinol neu arferol, yn hytrach nag o dan amodau rheoledig, er 
enghraifft, gan feddyg mewn ysbyty neu gan glaf gartref. 

Effaith glinigol 

Yr effaith ar ganlyniadau iechyd sy’n gysylltiedig â chleifion (buddion a niwed). 

Cymharydd 

http://htaglossary.net/
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Y safon (er enghraifft, ymyriad arall neu ofal arferol) ar gyfer cymharu ymyriad mewn 
astudiaeth. Gall y cymharydd fod yn ddim ymyriad (er enghraifft, gofal cefnogol gorau). 

Dadansoddiad cost a budd (CBA) 

Gwerthusiad economaidd sy’n cynnwys cymharu gwahanol opsiynau, lle mae costau a 
chanlyniadau’n cael eu mesur mewn unedau ariannol cyffredin. 

Nid yw’r rhain yn cael eu defnyddio’n gyffredin oherwydd yr anhawster wrth werthuso 
buddion mewn termau ariannol. 

Dadansoddiad cost a chanlyniad (CCA) 

Gwerthusiad economaidd sy’n cynnwys cymharu gwahanol opsiynau, lle mae cydrannau 
cost a gwahanol ganlyniadau clefyd neu ymyriad yn cael eu cyfrifo a’u cyflwyno ar wahân. 

Mae’r math hwn o ddadansoddiad yn galluogi’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau i weld 
y meysydd sydd fwyaf perthnasol iddynt hwy ac mae’n ddefnyddiol lle disgwylir i gostau 
ymyriad newydd fod yn is, a lle disgwylir i’r canlyniadau fod yn debyg neu’n well na’r 
cymharydd. 

Cost ac effeithiolrwydd 

Gwerth am arian: pa mor dda y mae technoleg yn gweithio mewn perthynas â faint mae’n 
ei gostio. 

Cromlin derbynioldeb cost ac effeithiolrwydd (CEAC) 

Cromlin sy’n dangos y tebygolrwydd y bydd opsiwn penodol yn effeithlon ar sail y gwerth 
a neilltuwyd i flynyddoedd bywyd wedi’u haddasu yn ôl ansawdd (QALY). 

Dadansoddiad cost ac effeithiolrwydd (CEA) 

Gwerthusiad economaidd sy’n cynnwys cymharu gwahanol opsiynau, lle mae costau’n 
cael eu mesur mewn unedau ariannol, yna’n cael eu cyfanredu a’r canlyniadau’n cael eu 
mynegi mewn unedau naturiol (anariannol). 

Dadansoddiad lleihau costau (CMA) 

Gwerthusiad economaidd sy’n cynnwys cymharu costau gwahanol opsiynau y tybir eu 
bod yn cynhyrchu canlyniadau cyfatebol a phennu’r opsiynau lleiaf costus. 

Dadansoddiad cost a defnyddioldeb (CUA) 

Gwerthusiad economaidd sy’n cynnwys cymharu gwahanol opsiynau, lle mae costau’n 
cael eu mesur mewn unedau ariannol a chanlyniadau’n cael eu mesur mewn unedau 
defnyddioldeb, fel arfer o ran defnyddioldeb i’r claf (gan ddefnyddio blynyddoedd bywyd 
wedi’u haddasu yn ôl ansawdd [QALY], er enghraifft). 

Nodyn: Mae hwn yn fath o ddadansoddiad cost ac effeithiolrwydd (CEA) lle mae 
effeithiolrwydd opsiwn yn cael ei addasu ar sail ansawdd bywyd. 

Mae’r math hwn o ddadansoddiad yn ddefnyddiol lle disgwylir i ymyriadau newydd naill 
ai roi mwy o fudd i’r claf, ond am gost uwch, neu roi llai o fudd i’r claf am gost is. Dyma’r 
math mwyaf cyffredin o ddadansoddiad a gynhelir yn HTW. 
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Dadansoddiad penderfyniadau 

Dull meintiol o hwyluso gwneud penderfyniadau o dan amodau o ansicrwydd sy’n 
cynnwys modelu’r llwybrau a’r canlyniadau ar gyfer pob opsiwn posibl i benderfynu pa un 
sydd orau. 

Nodyn: Mae’r dull hwn yn seiliedig ar yr amcangyfrifon sydd ar gael (o lenyddiaeth 
wyddonol neu gan arbenigwyr) o’r tebygolrwydd y bydd rhai digwyddiadau a 
chanlyniadau yn digwydd ac ar werth y canlyniadau a fyddai’n deillio o bob strategaeth. 
Mae coeden benderfynu yn cynrychioli’r llwybrau posibl ar ffurf graff. 

Coeden benderfynu 

Cynrychioliad graffigol o’r opsiynau a’r canlyniadau posibl, a ddefnyddir wrth 
ddadansoddi penderfyniadau. 

Dadansoddiad sensitifrwydd penderfyniaethol (DSA) 

O fewn dadansoddiad sensitifrwydd penderfyniaethol (DSA), mae pob paramedr o fewn y 
model yn cael ei newid yn annibynnol i werth is ac uwch eithafol er mwyn asesu’r effaith y 
bydd newidiadau paramedr penodol yn ei chael ar ganlyniadau wedi’u modelu. Gellir 
pennu i ba raddau y gellir newid gwerthoedd gan ddefnyddio cyfyngau hyder 95%, neu, os 
dymunir, gan ddefnyddio 20% uwchlaw ac islaw’r gwerth cymedrig. 

Efelychu digwyddiad arwahanol 

Dull y gellir ei ddefnyddio i fodelu cwrs clefyd (er enghraifft, i ragfynegi datblygiad clefyd 
at ddibenion dadansoddi cost ac effeithiolrwydd). 

Gwerthusiad economaidd 

Dadansoddiad cymharol o gostau a chanlyniadau dau neu ragor o opsiynau posibl. 

Nodyn: Yn dibynnu ar a yw’r canlyniadau’n cael eu mynegi fel newidynnau ariannol, 
ffisegol neu ansoddol, gall y dadansoddiad fod yn ddadansoddiad cost a budd, cost ac 
effeithiolrwydd neu gost a defnyddioldeb. 

Model economaidd 

Ym maes iechyd, model mathemategol o’r llwybr clinigol sy’n cynrychioli’r dewisiadau 
allweddol a chanlyniadau’r opsiynau a astudiwyd. 

Nodyn: Gellir defnyddio model economaidd i allosod, o ganlyniadau canolraddol, y 
canlyniadau hirdymor sydd o bwys i gleifion. 

Effeithiolrwydd 

Y budd o ddefnyddio technoleg, rhaglen neu ymyriad i drin problem benodol o dan 
amodau delfrydol, er enghraifft, yng nghyd-destun ymchwil mewn labordy neu brotocol 
trylwyr ar gyfer hap-dreial clinigol. 

Tegwch 
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Dyraniad teg o adnoddau neu driniaethau ymhlith gwahanol unigolion neu grwpiau, fel 
bod pob un ohonynt yn cael yr hyn sy’n ddyledus iddynt neu’r hyn y mae ganddynt hawl 
iddo. 

Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth (EAR) 

Nod Adroddiadau Arfarnu Tystiolaeth yw nodi a chrynhoi tystiolaeth sy’n mynd i’r afael â 
chwestiwn ymchwil penodol ar gyfer pwnc a gyflwynir i’w ystyried gan HTW. Maent yn 
seiliedig ar chwiliadau llenyddiaeth systematig cyflym, gyda’r nod o gyhoeddi tystiolaeth 
sy’n nodi’r dystiolaeth glinigol ac economaidd orau ar dechnolegau iechyd. Mae 
ymchwilwyr yn gwerthuso’r dystiolaeth hon yn feirniadol. Caiff yr Adroddiad Arfarnu 
Tystiolaeth drafft ei adolygu gan arbenigwyr a gan grwpiau cynghori amlddisgyblaethol 
HTW cyn ei gyhoeddi. 

Economeg iechyd 

Disgyblaeth wyddonol sy’n ceisio cymhwyso egwyddorion a rheolau economeg ym maes 
gofal iechyd. 

Nodyn 1: Mae economeg iechyd yn cynnwys gwerthusiad o’r system iechyd a pholisïau 
iechyd o safbwynt economaidd, y galw am a chyflenwad gofal iechyd, a thechnolegau ac 
ymyriadau meddygol; mae hefyd yn cynnwys cynllunio a threfnu adnoddau’r system 
iechyd, ystyried a gwerthuso’r penderfynyddion iechyd, a dadansoddi perfformiad y 
system iechyd o ran tegwch ac effeithlonrwydd y dyrannu. 

Statws iechyd 

Lefel iechyd person, grŵp neu boblogaeth, fel y’i hasesir gan y person ei hun neu drwy 
fesurau gwrthrychol. 

Technoleg iechyd 

Ymyriad a ddatblygir i atal, gwneud diagnosis neu drin cyflyrau meddygol; hybu iechyd; 
darparu gwasanaeth adsefydlu; neu drefnu darpariaeth gofal iechyd. 

Nodyn 1: Gall yr ymyriad fod yn brawf, dyfais, meddyginiaeth, brechlyn, gweithdrefn, 
rhaglen neu system. 

Nodyn 2: Mae cylch gwaith HTW yn cwmpasu gwerthuso technolegau iechyd a gofal 
cymdeithasol nad ydynt yn feddyginiaethau. 

Asesiad Technoleg Iechyd (HTA) 

Proses amlddisgyblaethol sy’n defnyddio dulliau penodol i bennu gwerth technoleg 
iechyd ar wahanol adegau yn ei gylch bywyd. Y diben yw llywio’r broses o wneud 
penderfyniadau er mwyn hyrwyddo system iechyd deg, effeithlon ac o ansawdd uchel. 

Nodyn 1: Diffiniad o dechnoleg iechyd. 

Nodyn 2: Mae’r broses yn ffurfiol, yn systematig ac yn dryloyw, ac yn defnyddio dulliau o’r 
radd flaenaf i ystyried y dystiolaeth orau sydd ar gael. 

Nodyn 3: Gellir asesu dimensiynau gwerth ar gyfer technoleg iechyd drwy archwilio 
canlyniadau bwriedig ac anfwriadol defnyddio technoleg iechyd o gymharu â dewisiadau 
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eraill sy’n bodoli eisoes. Mae’r dimensiynau hyn yn aml yn cynnwys effeithiolrwydd 
clinigol, diogelwch, costau a goblygiadau economaidd, materion moesegol, cymdeithasol, 
diwylliannol a chyfreithiol, agweddau sefydliadol ac amgylcheddol, yn ogystal â 
goblygiadau ehangach i’r claf, perthnasau, gofalwyr a’r boblogaeth. Gall y gwerth 
cyffredinol amrywio yn dibynnu ar y persbectif a gymerir, y rhanddeiliaid dan sylw, a 
chyd-destun y penderfyniad. 

Nodyn 4: Gellir cymhwyso HTA ar wahanol adegau yng nghylch bywyd technoleg iechyd, 
h.y. cyn y farchnad, yn ystod cymeradwyo’r farchnad, ar ôl cymeradwyaeth y farchnad, hyd 
at ddadfuddsoddi technoleg iechyd. 

Cymhareb cost ac effeithiolrwydd cynyddrannol (ICER) 

Cost ychwanegol yr ymyriad drutach o’i gymharu â’r ymyriad rhatach, wedi’i rannu â’r 
gwahaniaeth rhwng effeithiau’r ymyriadau ar y cleifion (y gost ychwanegol fesul 
blwyddyn bywyd wedi’i haddasu gan ansawdd [QALY], er enghraifft). 

Grŵp Defnyddwyr y Diwydiant 

Cydweithrediad rhwng cynrychiolwyr y diwydiant a Thechnoleg Iechyd Cymru yw Grŵp 
Defnyddwyr y Diwydiant, a sefydlwyd i godi ymwybyddiaeth o waith HTW a gwella 
mynediad at dechnoleg ar gyfer GIG Cymru. 

Mae aelodau’r grŵp yn cynnwys mentrau bach a chanolig a chwmnïau amlwladol, sydd i 
gyd â chysylltiadau â Chymru ac yn ymwneud â datblygu a gweithgynhyrchu arloesiadau 
ar gyfer y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Mae aelodau diwydiant yn cynrychioli eu 
sector yn gyffredinol ac nid cwmnïau penodol. 

Model Markov 

Math o fodelu meintiol sy’n cynnwys set benodedig o gyflyrau iechyd sy’n annibynnol ar ei 
gilydd ac sy’n hollgynhwysol lle mae tebygolrwydd trosiannol o symud o un cyflwr i’r llall, 
gan gynnwys y tebygolrwydd o aros yn yr un cyflwr. 

Nodyn: Yn nodweddiadol, mae gan gyflyrau gyfnod amser unffurf, ac mae tebygolrwyddau 
trosiannol yn aros yn gyson dros amser. 

Meta-ddadansoddiad 

Cyfuniad ystadegol o ganlyniadau nifer o astudiaethau i gael amcangyfrif unigol o effaith 
ymyriad neu newidyn penodol. 

Nodyn 1: Mae’r meta-ddadansoddiad yn pwysoli’n briodol bob astudiaeth sy’n cael ei 
chynnwys yn unol â’i manylder a, phan fydd hap-dreialon rheoledig yn cael eu cynnwys, 
mae’n cynnal hap-ddadansoddiad yr astudiaethau unigol a gynhwyswyd. 

Model gofal 

Defnyddir model gofal i arwain y gwaith o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol, i sicrhau bod y gofal cywir yn cael ei ddarparu, ar yr adeg gywir, yn y lle 
cywir, gan y bobl gywir. 

Technolegau iechyd a gofal cymdeithasol nad ydynt yn feddyginiaethau 
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Mae cylch gwaith HTW yn cwmpasu arfarnu technolegau iechyd a gofal cymdeithasol nad 
ydynt yn feddyginiaethau. Ar gyfer iechyd, gallai hyn gynnwys dyfeisiau meddygol, 
diagnosteg, gweithdrefnau a therapïau seicolegol. Ar gyfer gofal cymdeithasol, gallai 
gynnwys offer a dylunio amgylcheddol, neu fodelau gwahanol ar gyfer cefnogi teuluoedd, 
plant, oedolion a’r gweithlu. Nid yw HTW yn arfarnu meddyginiaethau. 

Treial rheoledig/cymharol nid ar hap 

Astudiaeth sy’n cymharu ymyriadau lle nad yw dyraniad cyfranogwyr i’r grwpiau rheoli ac 
ymyrryd yn seiliedig ar siawns. 

Nodyn 1: Mae enghreifftiau yn cynnwys dyraniad yn seiliedig ar grwpiau eiledol, 
cyfyngiadau ymarferol yr ymchwilydd, neu ddewis y cyfranogwr. 

Nodyn 2: Mae treial rheoledig nid ar hap yn wahanol i astudiaeth arsylwadol ac 
astudiaeth anarbrofol. 

Canlyniad 

Cydran fesuradwy a arsylwir ar ôl i ymyriad gael ei gymhwyso. 

Nodyn: Mae’r canlyniad iechyd yn wahanol i’r canlyniad clinigol gan fod y cyntaf yn 
ymwneud â’r effaith ar iechyd (iechyd y cyhoedd, er enghraifft), tra bod yr ail yn ymwneud 
â’r effaith ar y clefyd. 

Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd (PPI) 

Gall PPI HTW gynnwys unrhyw rhai un neu bob un o’r cleifion unigol, gofalwyr, defnyddwyr 
gwasanaeth ynghyd â sefydliadau sy’n eu cynrychioli, yn ogystal â chymunedau 
cyhoeddus a grwpiau cleifion. Gyda chefnogaeth y Grŵp Sefydlog PPI (PPISG), mae HTW 
wedi datblygu prosesau, mecanweithiau, dogfennau ac offer Cynnwys y Cleifion a’r 
Cyhoedd (PPISG), i hwyluso PPI effeithiol. 

Grŵp Sefydlog Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd (PPISG) 

Mae Grŵp Sefydlog Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd (PPISG) HTW yn cynghori HTW ar bob 
agwedd ar ein gwaith cynnwys y cleifion a’r cyhoedd (PPI). Mae PPISG yn cynnwys wyth 
aelod sydd â phrofiad a gwybodaeth amrywiol am gynnwys cleifion mewn ymchwil, PPI 
mewn asesu technoleg iechyd (HTA), rhwydweithiau a sefydliadau cleifion ar draws y DU 
ac yn rhyngwladol, ymgynghoriaeth cleifion a phrosesau PPI ar draws ystod o wahanol 
sefydliadau. 

PICO 

Mae PICO (poblogaeth, ymyrraeth, cymharydd a chanlyniad) yn ddull strwythuredig ar 
gyfer datblygu cwestiynau adolygu. Mae’n rhannu pob cwestiwn yn 4 cydran: y boblogaeth 
(y boblogaeth sy’n cael ei hastudio); yr ymyriadau (beth sy’n cael ei wneud); y 
cymaryddion (prif opsiynau triniaeth eraill); a’r canlyniadau (mesurau o ba mor effeithiol 
y bu’r ymyriadau). 

PICOT 

Dull strwythuredig yw PICOT (poblogaeth, ymyrraeth, cymharydd, canlyniad a gorwel 
amser) a ystyrir yn y dadansoddiad a gynllunnir. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd hyn yn 
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cyfateb yn agos i’r PICO a ddiffinnir yn y protocol ar gyfer yr adolygiad o dystiolaeth 
glinigol. 

Ymchwil/astudiaeth/tystiolaeth sylfaenol 

Ymchwiliad lle cesglir data am y tro cyntaf yn uniongyrchol oddi wrth gleifion (treial 
rheoledig ar hap, astudiaeth arsylwi, cyfres o achosion ac ati). 

Nodyn: Defnyddir y term “ymchwil sylfaenol” yn aml i wahaniaethu rhwng y math hwn o 
ymchwil ac “ymchwil eilaidd,” sef ymchwil cyfuno (ail-ddadansoddi data a gasglwyd yn 
flaenorol), meta-ddadansoddiadau a ffyrdd eraill o gyfuno astudiaethau (megis 
dadansoddi economaidd a dadansoddi penderfyniadau). 

Dadansoddiad sensitifrwydd tebygiaethol (PSA) 

Mae dosbarthiadau tebygolrwydd yn cael eu neilltuo i’r paramedrau ansicr ac yn cael eu 
hymgorffori mewn modelau gwerthuso yn seiliedig ar dechnegau dadansoddi 
penderfyniadau (er enghraifft, efelychiad Monte Carlo). 

Ymchwil/ffynonellau ansoddol 

Mae ymchwil/ffynonellau ansoddol yn archwilio credoau, profiadau, agweddau, 
ymddygiad a rhyngweithiadau pobl. Mae’n gofyn cwestiynau am sut a pham. Er 
enghraifft, pam mae pobl eisiau rhoi’r gorau i ysmygu, yn hytrach na gofyn faint o bobl 
sydd wedi ceisio rhoi’r gorau iddi. Mae’n cynhyrchu data nad yw’n rhifiadol, megis 
disgrifiad person o’i boen yn hytrach na mesur o boen. 

Ymchwil/ffynonellau meintiol 

Mae ymchwil/ffynonellau meintiol yn cynnwys data y gellir ei feintioli, gyda gwerth 
rhifiadol y gellir ei ddadansoddi’n fathemategol. 

Blwyddyn bywyd wedi’i haddasu gan ansawdd (QALY) 

Uned o ganlyniad ymyriad lle mae enillion (neu golledion) blynyddoedd bywyd yn dilyn yr 
ymyriad hwn yn cael eu haddasu ar sail ansawdd bywyd yn ystod y blynyddoedd hynny. 

Nodyn: Gall y paramedr hwn ddarparu uned gyffredin ar gyfer cymharu cost a 
defnyddioldeb ar draws gwahanol ymyriadau a phroblemau iechyd. 

Treial rheoledig ar hap (RCT) 

Astudiaeth sy’n cymharu o leiaf ddau ymyriad, lle mae’r cyfranogwyr cymwys yn cael eu 
dyrannu ar hap i grŵp, neu grwpiau, yr ymyrraeth a’r grŵp rheoli. 

Nodyn 1: Gall y rheolaeth fod yn arfer safonol, plasebo, ymyriad gweithredol arall, neu dim 
ymyrraeth. 

Nodyn 2: Gall cyfranogwyr fod yn unigolion neu’n grwpiau (e.e. uned o hap mewn clwstwr 
RCT). 

Adolygiad cyflym 

Adroddiad sydd fel arfer yn cynnwys adolygiad o’r lefel uchaf o dystiolaeth neu 
dystiolaeth ddiweddar ac a allai gyfyngu’r llenyddiaeth i un neu ddwy gronfa ddata. 
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Nodyn 1: Mae’r adroddiad bob amser yn disgrifio nodweddion a defnydd presennol y 
dechnoleg, ac yn gwerthuso materion diogelwch ac effeithiolrwydd. 

Nodyn 2: Nid yw’r adroddiad bob amser yn arfarnu ansawdd y sylfaen dystiolaeth yn 
feirniadol nac yn darparu gwybodaeth am gostau ac effaith ariannol. 

Nodyn 3: Nid yw adolygiad cyflym fel arfer mor drylwyr ag adroddiad HTA bach neu HTA 
ond mae’n gyflymach i’w gynhyrchu. 

Nodyn 4: Ar gyfer pynciau a ddewiswyd ar gyfer rhaglen waith arfarnu HTW, mae ein dull 
arfarnu yn seiliedig ar fodel adolygu cyflym ac yn dilyn protocol diffiniedig y cytunwyd 
arno o’r cychwyn cyntaf. Mae hyn yn golygu ein bod yn dilyn dull cyflymach a mwy 
pragmatig ar gyfer chwilio llenyddiaeth ac adolygu tystiolaeth na’r hyn a ddefnyddir pan 
gynhelir adolygiadau systematig llawn. Ein nod yw canolbwyntio ar y canlyniadau 
allweddol a ystyrir yn fwyaf pwysig a pherthnasol ar gyfer gwneud penderfyniadau yng 
Nghymru. Gall hyn olygu bod ffocws ar dystiolaeth eilaidd (megis adolygiadau tystiolaeth 
presennol neu asesiadau technoleg iechyd) a thystiolaeth sy’n fwy diweddar, o sicrwydd 
uwch, neu’n fwy cyffredinol i’r lleoliad yng Nghymru. 

Ymchwil/astudiaeth/tystiolaeth eilaidd 

Math o ymchwil nad yw’n cynhyrchu data gwreiddiol, ond sy’n cynnwys cyfuniad 
ansoddol neu feintiol o wybodaeth o nifer o astudiaethau gwreiddiol. 

Nodyn 1: Mae adolygiadau llenyddiaeth, meta-ddadansoddiadau, dadansoddiadau o 
benderfyniadau ac adroddiadau consensws yn enghreifftiau o ymchwil cyfuno. 

Nodyn 2: Ymchwil eilaidd yw HTA, ac mae Adroddiadau Archwilio Pwnc (TER) ac 
Adroddiadau Arfarnu Tystiolaeth (EAR) HTW yn perthyn i’r categori hwn. 

Dadansoddiad sensitifrwydd 

Dull o werthuso cadernid model mathemategol drwy brofi ystod gredadwy o 
amcangyfrifon o newidynnau annibynnol allweddol i benderfynu a yw amrywiadau o’r 
fath yn arwain at newidiadau ystyrlon yng nghanlyniadau’r model. 

Nodyn: Gellir defnyddio dadansoddiad sensitifrwydd hefyd ar gyfer mathau eraill o 
astudiaeth, megis dadansoddiad treialon clinigol, i benderfynu a yw cynnwys neu eithrio 
data penodol yn newid y canlyniadau, a meta-ddadansoddiad, i benderfynu a yw cynnwys 
neu eithrio rhai astudiaethau yn newid y canlyniadau. 

Grŵp Cyfeirio 

Mae’r Grŵp Cyfeirio (SG) yn is-grŵp o HTW sy’n dwyn ynghyd bartneriaid allweddol ym 
maes arloesi iechyd a gofal cymdeithasol Cymru i sefydlu llwybr symlach i ddatblygwyr 
technoleg iechyd gael cyngor i lywio datblygiad, mabwysiadu ac optimeiddio defnydd 
technolegau iechyd. 

Treial/astudiaeth un grŵp 

Dadansoddiad neu werthusiad o astudiaeth sydd ag un gangen yn unig, h.y. treial lle nad 
oedd grŵp cymharu cyfochrog a chafodd yr holl gyfranogwyr yr un ymyriad. 

Fforwm Rhanddeiliaid 
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Nod y Fforwm Rhanddeiliaid yw sicrhau bod HTW yn deall barn rhanddeiliaid a’u galluogi i 
ddylanwadu ar ei waith wrth nodi, arfarnu a mabwysiadu technolegau gofal a allai wella 
bywydau cleifion yng Nghymru. Yn ogystal â chefnogi rhaglen waith HTW, mae’r fforwm yn 
darparu canllawiau ar flaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau gofal yng Nghymru. 

Daw aelodaeth y Fforwm Rhanddeiliaid o blith rhanddeiliaid allweddol yn y sector gofal ac 
mae’n sicrhau cyfranogiad gan amrywiaeth o gyrff. Gwahoddir pob sefydliad sy’n aelod i 
anfon cynrychiolydd a fydd yn mynegi barn a diddordebau eu cymuned o randdeiliaid yn 
deg. 

Diddordeb rhanddeiliaid 

Lefel y galw hysbys neu a ragwelir am y dechnoleg, a/neu’r tebygolrwydd y bydd cyngor yn 
cael ei fabwysiadu. 

Gofal safonol (SoC) 

Technolegau / ymyriadau / ffyrdd o weithio a ddefnyddir fel mater o drefn yn y GIG, gan 
gynnwys y rheini a ystyrir yn arfer gorau. 

Adolygiad systematig / chwiliad llenyddiaeth systematig 

Cyfuniad sy’n coladu’r holl dystiolaeth empirig sy’n cyd-fynd â meini prawf cymhwysedd 
a nodwyd rhag-blaen er mwyn ateb cwestiwn ymchwil penodol. 

Nodyn 1: Cynhelir adolygiadau systematig yn unol â phrotocol a nodwyd rhag-blaen. Mae’r 
dulliau a ddefnyddir yn cael eu dewis gyda’r bwriad o leihau tuedd, a thrwy hynny 
ddarparu canfyddiadau mwy dibynadwy y gellir dod i gasgliadau ohonynt a gwneud 
penderfyniadau. 

Nodyn 2: Mae llawer o adolygiadau systematig yn cynnwys meta-ddadansoddiad. 

Gorwel amser 

Y cyfnod amser y disgwylir i’r prif wahaniaethau rhwng ymyriadau mewn effeithiau a’r 
defnydd o adnoddau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol gael eu profi ynddo, gan 
ystyried cyfyngiadau’r dystiolaeth ategol. 

Adroddiad Archwilio Pwnc (TER) 

Mae adroddiadau archwilio pwnc wedi’u cynllunio i ddarparu briffiau lefel uchel ar 
bynciau newydd a gyflwynir i’w hystyried gan HTW. Prif amcanion yr adroddiad hwn yw: 

• Penderfynu faint o dystiolaeth sydd ar gael ar gyfer technoleg o ddiddordeb. 
• Nodi unrhyw fylchau yn y dystiolaeth. 
• Llywio penderfyniadau ar bynciau sy’n haeddu asesiad llawnach gan HTW. 

Cynigydd pwnc 

Cynigydd pwnc yw’r person a awgrymodd y pwnc yn wreiddiol ar gyfer rhaglen waith HTW. 
Gall unrhyw un awgrymu pwnc y maent yn meddwl y gallem ei arfarnu, a chawn 
awgrymiadau gan bobl o ystod eang o gefndiroedd, gan gynnwys clinigwyr neu 
ymarferwyr iechyd a gofal eraill, comisiynwyr, sefydliadau trydydd sector, diwydiant, y 
byd academaidd a’r cyhoedd yn gyffredinol. Fel arfer cyflwynir pynciau drwy ffurflen ar ein 
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gwefan. Rydym hefyd yn defnyddio Gwasanaeth Arloesedd y GIG i nodi arloesiadau iechyd. 
Yn yr achos hwn, byddai’r sawl a gyflwynodd y pwnc i’r Gwasanaeth Arloesi yn gweithredu 
fel cynigydd pwnc. 

Parodrwydd i dalu (WTP) 

Yr uchafswm y mae person yn fodlon ei dalu: (a) i gael cyflwr iechyd da neu ganlyniad 
penodol, neu i gynyddu tebygolrwydd bod hynny’n digwydd; neu (b) i osgoi cyflwr neu 
ganlyniad iechyd gwael, neu i leihau ei debygolrwydd o ddigwydd. 

 

 

 


