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Rhagair

Croeso i adroddiad blynyddol cyntaf Technoleg 
Iechyd Cymru, sy’n canolbwyntio ar y cyfraniadau a’r 
cyflawniadau rydym wedi’u gwneud ers lansio ym 
mis Tachwedd 2017.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi diben clir i Technoleg 
Iechyd Cymru (HTW): cefnogi dull strategol ar gyfer 
canfod, arfarnu a mabwysiadu technolegau nad ydynt 
yn feddyginiaethau mewn lleoliadau iechyd a gofal 
yng Nghymru. Yn yr adroddiad hwn byddwn yn dangos 
i chi sut rydym yn cyflawni’r diben hwn: o’r 10 Canllaw 
wedi’u llywio gan dystiolaeth ar gyfer gwneuthurwyr 
penderfyniadau iechyd a gofal yng Nghymru, i’n 
gwahanol weithgareddau a digwyddiadau.

Mae wedi bod yn ddwy flynedd brysur i ni fel 
sefydliad newydd. Rydym wedi gweithio’n galed i 
sefydlu prosesau newydd sy’n cadw at arfer gorau 
yn rhyngwladol a thrwy gyfnewid gwybodaeth gyda 
sefydliadau cymheiriaid. Yn seiliedig ar hyn, rydym 
wedi ystyried dros 120 o bynciau gan bobl ledled Cymru.

Prif her i sefydliad newydd yw adeiladu tîm medrus 
a chryf. Ers ein sefydlu rydym wedi recriwtio 20 o 
weithwyr proffesiynol o ystod eang o gefndiroedd. 
Mae eu harbenigedd amrywiol wedi gwau’n esmwyth, 
ac rydym yn falch i ddweud ein bod wedi sicrhau 
amgylchedd tîm cynhyrchiol yn Technoleg Iechyd 
Cymru.

Mae ein huchelgais i wella gofal yng Nghymru wedi’i 
rannu gyda’n rhanddeiliaid yn Llywodraeth Cymru, 
meysydd iechyd, gofal cymdeithasol, diwydiant, y 
cyhoedd yn gyffredinol ac academia. Mae eu cefnogaeth 
wedi bod yn hollbwysig i’n llwyddiant ac rydym wedi’n 
calonogi gan gydweithrediadau gyda phartneriaid lleol, 
cenedlaethol a rhyngwladol hefyd.

Diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o’n gwaith ac wedi 
ein helpu i dyfu’n sefydliad arloesol.

Fel y gwelwch ar y tudalennau canlynol, mae gennym 
ddigon i fod yn falch ohono ac rydym yn llawn cyffro 
wrth ystyried y cyfleoedd sydd i ddod.

Ochr yn ochr â’n grwpiau 
amlddisgyblaeth, rydym yn 
hyderus bod Technoleg Iechyd 
Cymru yn dwyn ynghyd yr 
arbenigedd cywir i wneud 
gwahaniaeth gwirioneddol i 
fywydau pobl yng Nghymru.

Yr Athro Peter Groves
Cadeirydd
Technoleg Iechyd Cymru

Dr Susan Myles
Cyfarwyddwr

Technoleg Iechyd Cymru

“

“
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Rhagymadrodd

Ein tarddiad
Amlygodd ymholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
‘Mynediad at dechnolegau meddygol yng Nghymru’ 
yn 2014 yr angen am ffordd newydd o feddwl 
pan ddaw hi i dechnolegau iechyd nad ydynt yn 
feddyginiaethau.

Yn yr ymholiad hwn gwnaeth y Pwyllgor Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon nifer o 
argymhellion, yn cynnwys sefydlu Technoleg Iechyd 
Cymru a datblygiad swyddogaeth archwilio ffurfiol 
i fesur faint oedd yn manteisio ar dechnolegau 
meddygol ledled Cymru.

Lansiwyd Technoleg Iechyd Cymru ym mis Tachwedd 
2017 ac mae wedi’i leoli yn Hwb Gwyddorau Bywyd 
Cymru ym Mae Caerdydd. Cawn ein hariannu gan 
Lywodraeth Cymru a’n cynnal gan Ymddiriedolaeth 
GIG Prifysgol Felindre, er ein bod yn annibynnol ar y 
ddau.

Canllawiau wedi’u llywio gan 
dystiolaeth
Rydym yn cefnogi gwneud penderfyniadau sydd 
wedi’u llywio gan dystiolaeth, sy’n hanfodol er mwyn 
i ddarparwyr iechyd a gofal ddarparu gwasanaethau 
gofal diogel ac o ansawdd uchel yng Nghymru. Yn 
yr adroddiad blynyddol hwn byddwn yn dangos y 
camau rydym yn eu cymryd i gyfrannu at y nod hwn.

Fel y dangosir yn ein hastudiaethau achos, mae 
gennym gylch gwaith eang i arfarnu unrhyw 
dechnoleg iechyd sydd ddim yn feddyginiaeth, megis 
dyfeisiau meddygol, diagnosteg, gweithdrefnau 
llawfeddygol, adsefydlu, therapïau a modelau gofal. 
Mae ein prosesau’n canolbwyntio ein hymdrech ar 
flaenoriaethau allweddol Cymru. Rydym yn asesu 
technolegau sy’n debygol o gael yr effaith fwyaf 
ar Gymru a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i 
fywydau pobl.

Gall unrhyw un awgrymu pwnc wrthym gan 
ddefnyddio ffurflen syml ar-lein sydd i’w chael ar 
ein gwefan. Boed eich bod yn gomisiynydd clinigol, 
rhoddwr gofal ar y llinell flaen, gweithiwr proffesiynol 
yn y diwydiant, claf, gofalwr neu aelod o’r cyhoedd, 
mae lle i’ch awgrymiadau ac maent yn effeithio ar 
iechyd a gofal yng Nghymru drwy Technoleg Iechyd 
Cymru.

 

Deall gwerth, optimeiddio 
defnydd
Ein rôl yw asesu a yw technoleg yn effeithiol yn 
glinigol ac o ran cost. Bydd ein hymchwilwyr yn 
cynnal asesiadau tystiolaeth ac yn adolygu’r ymchwil 
gorau sydd ar gael er mwyn llywio’r penderfyniadau 
hyn. Caiff y casgliadau eu harfarnu gan ein grwpiau 
amlddisgyblaeth sy’n cynhyrchu Canllaw Technoleg 
Iechyd Cymru.

Mae’r Canllaw hwn yn hysbysu comisiynwyr gofal 
a gwneuthurwyr penderfyniadau ac yn hyrwyddo 
mabwysiadu technolegau effeithiol, uchel eu heffaith 
ac arloesol sy’n rhoi manteision o ran iechyd i 
boblogaeth Cymru.
Fel corff cenedlaethol yr ymddiriedir ynddo, rydym yn 
flaengar mewn gwaith a fydd yn effeithio ar iechyd a 
lles pobl yng Nghymru yn y dyfodol.

...mae lle i’ch 
awgrymiadau ac 

maent yn effeithio 
ar iechyd a gofal yng 

Nghymru...

“

“
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Effaith
Rydym eisiau i’n gwaith wneud gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol i iechyd a gofal yng Nghymru. 
Gan weithio gyda Matters of Focus, sefydliad arfarnu, rydym wedi datblygu strategaeth arfarnu a 
phrosesau asesu effaith er mwyn canfod sut rydym yn gwneud gwahaniaeth yng Nghymru, yn ogystal â sut 
y gallwn wella ein gwaith yn barhaus.

Er mwyn deall mwy am yr effaith y gallai ein Canllawiau ei chael, gwnaethom asesu effaith bosibl ar adnoddau y 
10 Canllaw cyntaf a gyhoeddwyd gennym. Mae’n bwysig mai prif ystyriaeth ein Canllawiau yw budd i gleifion a’r 
system ar gyfer pob technoleg rydym yn ei arfarnu.

Cynhaliom asesiad effaith ar adnoddau er mwyn 
amcangyfrif goblygiadau o ran costau o ganlyniad 
i fabwysiadu ein Canllaw. Er mwyn gwneud 
hyn, gwnaethom gyfrifo’r gwahaniaeth rhwng 
cost mabwysiadu’n llawn ein Canllaw a chost 
manteisio ar dechnoleg heb ein Canllaw.

At ddiben y dadansoddiad hwn, gwnaethom dybio 
pe na bai Canllaw HTW, byddai 50% yn manteisio 
ar y dechnoleg dan sylw.

£5,240,000 
arbedion cost posibl gyda Chanllaw HTW

*Yn seiliedig ar y dybiaeth y byddai 50% yn manteisio ar y dechnoleg heb Ganllaw HTW

Ein hargymhellion
Mae tri phrif gategori ar gyfer ein 
hargymhellion mewn Canllaw:

1. Mabwysiadu fel mater o drefn. Mae’r 
dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu’r 
dechnoleg honno ar gyfer y boblogaeth yn 
gyffredinol. 

2. Mabwysiadu dewisol. Mae’r dystiolaeth 
yn cefnogi mabwysiadu’r dechnoleg 
honno mewn is-set benodol o’r 
boblogaeth yn gyffredinol. 
 

3. Dim digon o dystiolaeth i gefnogi 
mabwysiadu. Nid oes digon o dystiolaeth 
i gefnogi mabwysiadu’r dechnoleg honno. 

Sut y gwnaethom asesu arbedion cost posibl

77,632 
amcangyfrifiad o’r bobl yr effeithir arnynt gan Ganllaw 

HTW (y flwyddyn)

Mathau o argymhellion a 
wneir yn ein Canllawiau

Gwnaethom gyfrifo’r costau gan ddefnyddio 
gwybodaeth am gost y dechnoleg, costau staff a 
chostau cysylltiedig eraill parthed yr adnodd o’n 
Hadroddiad Arfarnu Tystiolaeth ar gyfer pob pwnc. 
Yna cyfunwyd y costau hynny gydag amcangyfrif 
o nifer y bobl y byddai’n gymwys i ddefnyddio’r 
dechnoleg.

Dangosir cyfanswm effaith bosibl pob Canllaw HTW 
yn Nhabl 1 ar dudalen 6.
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Canfod

Ymatebol i anghenion 
defnyddwyr gwasanaeth, 

darparwyr gofal a 
datblygwyr technoleg ledled 

Cymru

7 www.healthtechnology.wales
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Galwadau Agored
am Bynciau

Canfod

Rydym yn derbyn awgrymiadau am bynciau ar 
unrhyw adeg o’r flwyddyn, ond rydym hefyd yn cynnal 
‘Galwadau Agored am Bynciau’ o bryd i’w gilydd 
i annog awgrymiadau o bob rhan o’r cymunedau 
iechyd a gofal.

Ymgyrchoedd ymwybyddiaeth yw’r Galwadau Agored 
am Bynciau, hyn sy’n ein cynorthwyo i ganfod pynciau 
perthnasol ar gyfer eu harfarnu ac i gynllunio ein 
rhaglen waith. Rydym yn ymgysylltu ag ystod eang o 
bobl drwy weithgarwch wedi’i dargedu, wedi’i gefnogi 
gan gynllun cyfathrebu eang.

Cynhaliom Alwadau Agored am Bynciau ym mis 
Ionawr 2018 a mis Mawrth 2019. Llwyddasant i greu 
cyfanswm o 83 o awgrymiadau am bynciau ac 
roeddent yn cwmpasu meysydd clefydau amrywiol. 
Daeth awgrymiadau am bynciau gan ystod eang o 
randdeiliaid, yn cynnwys sefydliadau’r GIG, byrddau 
iechyd lleol, diwydiant a Llywodraeth Cymru. 

Yn dilyn sgrinio cychwynnol ar gyfer pob pwnc er mwyn 
gwneud yn siwr ei fod yn dod o fewn ein cylch gwaith, 
gwnaethom gynhyrchu Adroddiadau Archwilio Pwnc. 
Os oedd gan y pwnc y potensial ar gyfer cael ei arfarnu, 
anfonwyd yr adroddiadau i Ganolfan Economeg Iechyd 
Abertawe. Cynhaliodd y Ganolfan asesiadau ar effaith 
bosibl pob pwnc, gan ganolbwyntio ar nifer y cleifion yr 
effeithir arnynt a’r effaith bosibl ar adnoddau.

Yn dilyn hyn, trafododd ein tîm ymchwil a Grwp Asesu 
y pynciau a’u blaenoriaethu ar gyfer eu harfarnu gyda 
mewnbwn gan ein Grwp Llywio a’n Panel Arfarnu.

Trwy ein Galwadau Agored am Bynciau, rydym wedi 
gallu dewis technolegau ar gyfer eu harfarnu sy’n cyd-
fynd â blaenoriaethau iechyd a gofal Cymru ac mae 
disgwyl iddynt gael effaith sylweddol ar y system ofal 
yng Nghymru.

Rydym hefyd wedi dysgu llawer a fydd yn gwella ein 
dulliau nodi pynciau yn y dyfodol, gan sicrhau ein bod 

yn defnyddio adnoddau yn effeithlon ac effeithiol.



9 www.healthtechnology.wales

Sganio’r gorwelion

Canfod

Rydym wedi bod yn gweithio i ganfod, blaenoriaethu a chyflymu asesiad technolegau a dyfeisiau arloesol a all 
roi budd o ran iechyd i bobl yng Nghymru.

Ni yw’r Cefnogwr Data cymeradwyedig cenedlaethol 
ar gyfer HealthTech Connect yng Nghymru.

Wedi’i ddatblygu gan Y Sefydliad Cenedlaethol 
dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE), 
platfform ar-lein yw HealthTech Connect sy’n 
cefnogi datblygiad a mabwysiadu technolegau gofal 
a fydd i fudd i systemau iechyd a gofal y DU. Mae 
hyn yn cynnwys dyfeisiau meddygol, diagnosteg a 
thechnolegau digidol.

Gall datblygwyr technoleg gofrestru eu technoleg 
ar HealthTech Connect am ddim. Yna gellir gweld 
y wybodaeth hon gan y gwahanol sefydliadau 
Cefnogaeth Data. Mae hyn yn osgoi’r angen i gwmni 
ddyblygu gwybodaeth am ei dechnoleg i wahanol 
sefydliadau, ac felly gwneud y system yn llyfnach ac 

Mae ein hymchwilwyr a’n heconomegwyr iechyd 
yn hwyluswyr achrededig ar gyfer offeryn Asesiad 
Technegol Cynnar Medtech (META) NICE. 

Gwasanaeth fforddiadwy sy’n cynorthwyo datblygwyr 
technoleg i gryfhau eu hachos ar gyfer mabwysiadu 
eu technoleg yw’r offeryn META. Mae hyn yn cynnwys 
mireinio cynnig gwerth eu technoleg a dealltwriaeth 
o’r dystiolaeth sydd ei hangen i greu achos cryf i 
gomisiynwyr.

Byddwn yn defnyddio’r offeryn hwn i ddarparu cyngor 
gwyddonol cynnar i sector gwyddorau bywyd Cymru 
ac annog asesiad a mabwysiadu cynnar dyfeisiau 
arloesol sy’n cynnig gwerth i’r system gofal yng 
Nghymru.

yn gyflymach i bawb.

Mae HealthTech Connect yn ein galluogi ni i gefnogi’r 
sector gwyddorau bywyd a defnyddio’r wybodaeth a 
ddarperir i benderfynu a yw technoleg yn addas ar 
gyfer ei arfarnu.

Cofrestrodd dros 400 o ddefnyddwyr ar HealthTech 
Connect yn y chwe mis cyntaf (rhwng mis Ebrill a 
mis Medi 2019), yn cynnwys wyth o’r 10 prif gwmnïau 
MedTech.

Hyd yma mae dwy ran o dair o arloeswyr wedi 
cael cynnig cefnogaeth a 15% o’r technolegau a 
gofrestrwyd wedi’u dewis ar gyfer eu harfarnu gan 
gyrff asesu technoleg fel ni.

Fel hwyluswyr offer META achrededig, gallwn 
gynorthwyo i arwain creu tystiolaeth neu nodi 
unrhyw fylchau posibl o ran tystiolaeth. Gall hyn fod 
yn ddefnyddiol ar unrhyw gam datblygu, o ymchwil 
cynnar i gyflwyno technoleg i’r farchnad.

Mae gan yr offer META dri cham allweddol ar gyfer 
datblygwyr:

1. Llenwi ffurflen ar-lein.
2. Cwrdd â hwylusydd hyfforddedig i drafod y 

dechnoleg.
3. Derbyn yr adroddiad META.

Mae’r broses yn hyblyg a dylai gymryd tua phedair
wythnos o’i dechrau i’w diwedd.
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Blaenoriaethu radiotherapi

Canfod

Beth wnaethom ni?
Ym mis Rhagfyr 2018 gwnaethom drefnu gweithdy er mwyn grymuso staff Canolfan Ganser Felindre i wneud 
penderfyniadau am flaenoriaethu a buddsoddi wedi’u llywio gan dystiolaeth drwy ddefnyddio dull asesu 
technoleg iechyd.

Cyn y gweithdy gwnaethom rannu adroddiadau tystiolaeth lefel uchel (Adroddiadau Archwilio Pwnc) ar gyfer 13 o 
weithdrefnau a thechnegau radiotherapi. Ar y dydd, cyflwynodd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ddadleuon o 
blaid cefnogi mabwysiadu pob pwnc, cyn i’r mynychwyr a phanel arbenigwyr raddio’r pynciau yn ôl blaenoriaeth. 
Sbardunodd hyn drafodaeth fywiog.

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?
Roedd y gweithdy hwn yn un o nifer o gyfarfodydd a oedd yn annog gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i greu 
achos busnes er mwyn uwchraddio offer radiotherapi. Roedd y bobl a fynychodd yn gallu cael trafodaeth 
adeiladol ar draws disgyblaethau gan arwain at rwydweithiau gwell o ddealltwriaeth traws-ddisgyblaethol.

Mae gweithdrefnau a thechnegau sydd i’w gweithredu yng Nghanolfan Ganser Felindre wedi cael eu 
blaenoriaethu yn ôl pa mor debygol ydynt o fod o fudd i gleifion a’r GIG yng Nghymru.

Gyda phwy?
Gwnaethom wahodd gweithwyr gofal 
iechyd proffesiynol o’r adrannau 
radiotherapi, ffiseg meddygol ac 
oncoleg i fynychu’r gweithdy, yn 
ogystal â rheolwyr gwasanaeth o 
Ganolfan Ganser Felindre.
 
Archwiliodd panel o arbenigwyr 
mewn dull asesu technoleg iechyd 
yr adolygiadau tystiolaeth a holi 
cyflwynwyr y pynciau.

Beth oedd yr adwaith?
Dywedodd y mynychwyr eu bod wedi elwa 
o ddysgu am bob pwnc a blaenoriaethau 
clinigol presennol, yn ogystal â’r cyfle i wneud 
cymariaethau uniongyrchol o’r cynigion.

Roeddent hefyd yn teimlo bod ein mewnbwn 
ni’n ddefnyddiol, yn ychwanegol at yr ystod 
o safbwyntiau gan gydweithwyr y tu allan i 
Ganolfan Ganser Felindre. Roedd y mynychwyr 
yn teimlo y byddai ganddynt well gallu i 
baratoi achosion tebyg yn y dyfodol, gyda mwy 
o wybodaeth am economeg iechyd ac asesu 
technoleg iechyd.

Beth wnaethom ei ddysgu?
Gwnaethom ddangos y gallwn gynnal digwyddiad 
llwyddiannus sy’n rhoi ystyriaeth i dystiolaeth sydd 
wedi’i chyhoeddi, ymholiad arbenigol methodolegol, 
a mewnbwn uniongyrchol gan arbenigwyr clinigol. 
Rhoddodd y dull cyfun hwn, ac ymglymiad nifer o 
randdeiliaid gyda safbwyntiau gwahanol, drosolwg 
cynhwysfawr i hwyluso gwneud penderfyniadau.

Amlygodd y gweithdy gryfderau a gwendidau 
tystiolaeth sydd ar gael, tra’n rhoi ystyriaeth i 
faterion trefniadol ymarferol sy’n gysylltiedig â 
gweithredu a darparu gwasanaeth.

Mae’n ddiddorol bod y graddau a roddwyd i bob pwnc 
gan banel arbenigwyr HTA ar y cyfan yn gyson ag 
ymatebion y gynulleidfa ehangach.

“Defnyddiol iawn ar gyfer 
datblygu ein ffordd o feddwl 
wrth i ni baratoi achosion o’r 

fath yn y dyfodol.“

“Mynychwr gweithdy

10Adroddiad Blynyddol 2018-2019 HTW

Astudiaeth Achos
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Arfarnu

Cydweithio gyda phobl ar 
draws y sectorau iechyd, 

gofal cymdeithasol a 
thechnoleg

11 www.healthtechnology.wales
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Arfarnu

120+
pynciau wedi’u cynnig i
Technoleg Iechyd Cymru

14
pynciau wedi’u symud i

arfarniadau tystiolaeth hyd yma

O leiaf 360
o ddogfennau Canllaw

wedi’u lawrlwytho

10
canllawiau wedi’u cyhoeddi

12Adroddiad Blynyddol 2018-2019 HTW

Arfarnu
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Arfarnu

Ein Canllaw

Rydym ym ymchwilio ac yn gwerthuso’r dystiolaeth 
orau sydd ar gael o ran gwybodaeth glinigol a 
effeithiolrwydd cost yn maes technoleg.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth hon, rydym yn cyhoeddi 
Canllaw HTW yn nodi a ddylid mabwysiadu’r  

dechnoleg iechyd ar gyfer ei defnyddio yng Nghymru.
Mae hyn yn crynhoi tystiolaeth allweddol a’r 
goblygiadau ar gyfer technoleg iechyd yng Nghymru. 

Isod gwelir y pynciau sydd wedi bod trwy ein proses 
arfarnu ac sydd wedi derbyn Canllaw HTW.

Dyfais cywasgu mecanyddol y frest i’w ddefnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans i drin 
oedolion sydd yn cael ataliad y galon sydd ddim yn ddifrifol y tu allan i’r ysbyty (GUI001)

Chwefror 2018

     Mae HTW yn cynghori nad ydy defnyddio dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest fel mater o drefn ar draws y 
gwasanaeth ambiwlans yn cael ei gefnogi gan dystiolaeth ar hyn o bryd.“

“

     Mae’r dystiolaeth ynghylch croesgysylltu epitheliwm oddi ar y gornbilen (cxl) i drin oedolion gyda’r cyflwr 
ceratoconws yn amhendant. Mae’r dystiolaeth orau sydd ar gael yn awgrymu bod effeithiolrwydd hirdymor 
yn ansicr. Mae HTW yn cynghori nad ydy’r ddarpariaeth arferol yn cael ei chefnogi ar hyn o bryd. Argymhellir 
ymchwilio i effeithiolrwydd hirdymor a chost-effeithiolrwydd epitheliwm oddi ar y gornbilen i drin oedolion, o’i 
gymharu â dim triniaeth.

“ “
Symbylu’r nerf sacrol i drin anymataliaeth ysgarthol na ellir ei reoli gyda rheolaeth gadwrol 
(GUI003)

Ebrill 2018

     Mae HTW yn cynghori bod y dystiolaeth sydd ar gael yn cefnogi defnyddio symbylu’r nerf sacrol i drin 
anymataliaeth ysgarthol, ond dim ond mewn achosion lle nad yw’r cyflwr wedi ymateb i reolaeth gonfensiynol.
Dim ond i bobl sydd ag anymataliaeth ysgarthol y dylid cynnig triniaeth symbylu’r nerf sacrol, yn unol â’r meini 
prawf a amlinellir yng Nghanllaw Clinigol 49 Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal 
(Anymataliaeth ysgarthol mewn oedolion: rheoli).

“ “

Monitro glwcos fflach FreeStyle Libre ar gyfer rheoli diabetes math 1 neu fath 2 (GUI004)Tachwedd 2018

     Mae Freestyle Libre yn dangos addewid ar gyfer canfod ac arwain cywiriad hypoglycemia ymhlith cleifion 
sydd angen nifer o ddosau o inswlin bob dydd ar gyfer diabetes mellitus Math 1 a Math 2. Nid yw’r dystiolaeth 
bresennol, fodd bynnag, yn cefnogi ei fabwysiadu fel mater o drefn. Gellir ystyried Freestyle Libre fel dull amgen i 
hunan fonitro drwy bigiad bys er mwyn monitro glwcos gwaed mewn amgylchiadau clinigol pan fo angen profi’n 
aml (wyth neu ragor o weithiau’r dydd).

“ “

Radiodraswyr tomograffeg gollwng positronau (PET) antigen pilen prostad benodol (PSMA) 
galiwm neu fflworin mewn ymchwilio i ganser y prostad dychweliadol (GUI005)

Ionawr 2019

     Mae mabwysiadu 68Ga PSMA PET ar gyfer diagnosio canser y prostad dychweliadol yn cael ei gefnogi’n 
rhannol gan y dystiolaeth. Mae defnyddio 68Ga PSMA PET yn darparu lefel uchel o gywirdeb diagnostig, y dylid 
seilio’r dewisiadau o driniaeth arnynt, o’u cymharu â thraswyr confensiynol. Fodd bynnag, nid oes llawer o 
dystiolaeth sy’n cymharu 68Ga PSMA PET i draswyr eraill, ac mae ceisio amcangyfrif y gost o ddefnyddio 68Ga 
PSMA PET ar gyfer ymchwilio i ganser y prostad posib yn gymhleth ac yn ansicr. Felly, argymhellir 68Ga PSMA 
PET os gellir darparu’r gwasanaeth heb unrhyw gostau uwch na’r gofal safonol presennol. Nid yw mabwysiadu 
18F PSMA PET ar gyfer diagnosio canser y prostad dychweliadol yn cael ei gefnogi gan y dystiolaeth.

“

“

• Mabwysiadu fel mater o drefn     • Mabwysiadu dewisol     • Dim digon o dystiolaeth i gefnogi mabwysiadu

Croesgysylltu epitheliwm oddi ar y gornbilen i drin oedolion gyda’r cyflwr Ceratoconws 
(GUI002)

Chwefror 2018
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Arfarnu

Offer rhagfynegi seiliedig ar brofion imiwnogemeg ysgarthol i asesu pobl sy’n dod i ofal 
sylfaenol gyda chlefyd y coluddyn symptomatig (GUI007)

Chwefror 
2019

     Mae’r dystiolaeth yn cefnogi cynnal profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) i arwain y broses o atgyfeirio 
cleifion sydd â symptomau gastroberfeddol is i gael colonosgopi. Mae defnyddio’r offer rhagfynegi FAST a 
COLONPREDICT seiliedig ar brofion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) yn dangos addewid, ond o’r dystiolaeth 
sydd ar gael ar hyn o bryd, ansicr yw’r manteision cynyddol o’u cymharu â phrofion imiwnocemegol ysgarthol 
(FIT) ar eu pen eu hunain. Felly, mae HTW yn cefnogi mabwysiadu profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) fel yr 
argymhellir gan Ganllaw Diagnosteg NICE 30, ond mae’n cynnig cynnwys gwerthusiad posibl a strwythuredig o’r 
buddion clinigol a’r buddion o ran cost o gyfuno profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) gyda’r offer rhagfynegi 
FAST a COLONPREDICT yn y strategaeth weithredu yn y GIG yng Nghymru.

“

“

Cit Prawf Synovasure Alpha Defensin Llif Ochrol i asesu haint y cymalau periprosthetig 
(GUI008)

Mawrth 2019

     Mae’r defnydd o’r prawf defensin alffa Synovasure yn dangos addewid ar gyfer diagnosio haint y glun a’r 
pen-glin periprosthetig, ond nid yw’r dystiolaeth ar hyn o bryd yn cefnogi gwneud hyn fel mater o drefn. Mae 
gan Synovasure y potensial i gael diagnosis pellach i gleifion gyda chanlyniadau amwys o brofion confensiynol, 
ond mae angen tystiolaeth fwy argyhoeddiadol. Felly, mae HTW yn argymell cynnal rhagor o ymchwil yn y grwp 
hwn o gleifion i ddiffinio cywirdeb diagnostig, canlyniadau clinigol a chanlyniadau sy’n ymwneud â’r gost o 
ddefnyddio synovasure yn ogystal ag ymchwiliadau safonol.

“

“

Dyfeisiau uwchsain llaw ar gyfer cynnal asesiadau o’r galon a diagnosio methiant y galon 
mewn lleoliad gofal cymunedol neu ofal sylfaenol (GUI009)

Mai 2019

     Mae dyfeisiau uwchsain llaw (HUDs) yn dangos addewid yn y diagnosis o fethiant y galon mewn lleoliad 
gofal sylfaenol neu gymunedol, ond mae’r dystiolaeth bresennol yn annigonol i gefnogi mabwysiadu hyn fel 
mater o drefn. Mae gan HUDs y potensial i leihau atgyfeiriadau gofal eilaidd os gellir diystyru methiant y galon 
fel ffactor, ac i hwyluso triniaeth gynharach os caiff ei gadarnhau, ond mae angen tystiolaeth argyhoeddiadol i 
gadarnhau unrhyw fuddiannau clinigol a buddiannau i’r system gofal iechyd. Mae HTW yn argymell ymchwilio 
ymhellach i’r manteision o ddefnyddio HUDs mewn lleoliad gofal sylfaenol neu gymunedol yng Nghymru; 
Gweler Canllaw am ragor o wybodaeth.

“
“

Medi 2019

“ “

     Mae’r achos dros fonitro glwcos yn barhaus mewn menywod beichiog sydd â diabetes math 1 yn cael ei 
gefnogi gan dystiolaeth. Mae monitro glwcos yn barhaus yn ystod beichiogrwydd yn gwella rheoli glycemia, 
ac yn lleihau nifer yr achosion o gyneclampsia yn y fam, o’i gymharu â hunanfonitro’r glwcos yn y gwaed. Mae 
monitro glwcos yn barhaus yn lleihau hypoglycemia ymysg y newydd-anedig, a’r angen iddynt orfod mynd i 
uned gofal dwys i’r newydd-anedig, a hyd yr arhosiad hwnnw.

Mae modelu costau yn amcangyfrif y bydd monitro glwcos yn barhaus mewn mamau sydd â diabetes math 1, 
yn arwain at arbed £1,029 fesul beichiogrwydd, o’i gymharu â hunanfonitro glwcos yn y gwaed, gyda’r arbedion 
o ran costau yn bennaf oherwydd lleihad yn nifer y babanod sydd yn gorfod mynd i’r uned gofal dwys i’r newydd-
anedig.

“

Ein Canllaw

“
Hydref 2019 Monitro glwcos yn barhaus mewn menywod beichiog sydd â diabetes math 1 (GUI012)

Ewch i www.healthtechnology.wales/reports-guidance er mwyn lawrlwytho’r dogfennau 
Canllaw HTW yn llawn.

Llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot ar gyfer echdoriad yr ysgyfaint neu dynnu 
màs mediastinaidd pen blaen (GUI011)

     Mae llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot yn dangos addewid ar gyfer echdoriad yr ysgyfaint, 
ond nid oes digon o dystiolaeth ar hyn o bryd i gefnogi mabwysiadu hyn fel mater o drefn. Mae’r dystiolaeth 
bresennol yn dangos y gallai llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot wella rhai canlyniadau tymor byr o’i 
gymharu â dulliau llawfeddygaeth confensiynol, ond ansicr yw’r manteision yn yr hirdymor. Mae llawfeddygaeth 
thorasig gyda chymorth robot yn ddrytach na mathau eraill o lawfeddygaeth.

“ “

• Mabwysiadu fel mater o drefn     • Mabwysiadu dewisol     • Dim digon o dystiolaeth i gefnogi mabwysiadu
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Monitro Glwcos yn 
Barhaus mewn 
beichiogrwydd 

ArfarnuAstudiaeth Achos: Mabwysiadu fel mater o drefn

Beth wnaethom ni?
Gwnaethom arfarnu tystiolaeth ar effeithiolrwydd defnyddio monitro glwcos yn barhaus er mwyn helpu 
menywod beichiog sydd â diabetes math 1 i reoli eu cyflwr. Gwnaethom gyhoeddi Canllaw ym mis Hydref 
2019.

Gyda phwy?
 Gofynnodd Llywodraeth Cymru ac Arweinydd 
Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Diabetes GIG Cymru 
i ni arfarnu’r pwnc hwn. Gwnaethom ymgynghori 
ag amrediad o randdeiliaid yn ystod adolygiad 
o’r dystiolaeth, yn cynnwys arbenigwyr nyrsio 
diabetes, diabetolegwyr ac ymchwilwyr academaidd. 
Gwnaethom hefyd roi ystyriaeth i wybodaeth gan 
wneuthurwyr dyfeisiau monitro glwcos parhaus a 
thystiolaeth gan gleifion.

Beth oedd yr adwaith?
Teimlai rhanddeiliaid bod yr adolygiad tystiolaeth 
yn rhoi crynodeb ddefnyddiol iawn o’r gwahanol 
systemau monitro glwcos yn barhaol sydd ar gael a’r 
dystiolaeth i gefnogi eu defnydd.

Beth wnaethom ei ddysgu? 
 
O gymharu â hunanfonitro glwcos y gwaed, mae 
defnyddio monitro glwcos yn barhaus yn arwain at 
well rheolaeth lefelau siwgr yn y gwaed ac yn lleihau 
cyfradd y cymhlethdodau sy’n gysylltiedig â diabetes 
yn ystod beichiogrwydd. Rhagwelir hefyd y bydd yn 
arbed costau oherwydd bod rhai cymhlethdodau 
yn cael eu hosgoi. Felly, mae ein Canllaw yn cefnogi 
defnydd monitro glwcos parhaus ar gyfer menywod 
beichiog sydd â diabetes math 1.

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?
Bydd ein Canllaw yn arwain at well canlyniadau ar gyfer mamau sydd â diabetes math 1 a’u babanod drwy 
leihau cymhlethdodau. Rhagwelir y bydd defnyddio monitro glwcos yn barhaus gan famau diabetes math 1 
yn arbed £1,029 am bob achos o feichiogrwydd o gymharu â hunanfonitro glwcos y gwaed, oherwydd lleihad 
mewn gofynion gofal dwys newydd-anedig. Amcangyfrifir y gallai GIG Cymru arbed £105,999 drwy fabwysiadu’r 
Canllaw. Mae’r arbediad cost hwn wedi’i seilio ar y dybiaeth y byddai 50% yn manteisio ar y dechnoleg heb 
Ganllaw HTW.
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FreeStyle Libre

Arfarnu

Beth wnaethom ni?
Gwnaethom werthuso tystiolaeth ar y system monitro glwcos fflach FreeStyle Libre ar gyfer diabetes, mewn 
ymateb i FreeStyle Libre yn dod ar gael ar Dariff Cyffuriau y GIG. Cyhoeddom Ganllaw ym mis Tachwedd 
2018.

Gyda phwy?
Gwnaethom addasu adroddiad a gyhoeddwyd 
gan Rwydwaith Asesu Technoleg Iechyd Ewrop 
(EUnetHTA), er mwyn cadarnhau ein casgliadau. 
Yn yr un modd, gwnaethom ymgysylltu â Grwp 
Technolegau Iechyd Yr Alban (SHTG) ac elwa gan 
fynediad at gyflwyniad sefydliad cleifion o Diabetes 
Scotland.

Gwnaethom ymgysylltu ag ystod o arbenigwyr 
clinigol o GIG Cymru, yn cynnwys fferyllwyr a 
chynrychiolwyr y Rhwydwaith Diabetes a hefyd 
Diabetes UK Cymru. Gwnaeth gwneuthurwyr y ddyfais 
hefyd ddarparu gwybodaeth a sylwadau.

Beth oedd yr adwaith?
Teimlai rhanddeiliaid bod yr adolygiad o ansawdd 
uchel ac roedd ganddynt hyder yn ein dulliau 
gwerthuso. Roeddent hefyd yn teimlo bod tystiolaeth 
briodol wedi cael ei hadolygu a bod y broses yn 
gadarn.

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?
Drwy gefnogi defnydd FreeStyle Libre dim ond mewn 
pobl sydd â diabetes sy’n gwneud wyth neu ragor 
o brofion pigiad bys bob dydd fel mater o drefn, 
bydd yn gwella effeithlonrwydd o ran dyrannu a 
thechnoleg yn GIG Cymru, h.y. manteisio i’r eithaf ar 
adnoddau sydd ar gael a’u dosbarthu i gael yr effaith 
gorau. Disgwylir i FreeStyle Libre arbed costau i GIG 
Cymru pan y’i targedir i gleifion lle mae tystiolaeth 
y byddai budd, gan arbed £835,226. Mae’r arbediad 
cost yn seiliedig ar y dybiaeth y byddai 50% yn 
manteisio ar y dechnoleg heb Ganllaw HTW.

Mewn cyfweliad, dywedodd un rhanddeiliad bod 
targedu defnydd technoleg FreeStyle Libre wedi 
gwella’r modd y mae’n cael ei ddarparu yng Nghymru.
Nodwyd bod angen casglu rhagor o ddata, yn 
arbennig er mwyn cynorthwyo i lenwi’r bylchau o ran 
gwybodaeth am effeithiolrwydd y dechnoleg mewn 
poblogaethau penodol.

Beth wnaethom ei ddysgu? 
 
Nid oedd ansawdd a swm y dystiolaeth yn ddigonol 
i argymell mabwysiadau FreeStyle Libre fel mater o 
drefn ar gyfer pawb sydd â diabetes. Fodd bynnag, 
ystyriwyd bod FreeStyle Libre yn ddewis amgen 
priodol i fonitro glwcos y gwaed drwy bigiad bys, 
mewn amgylchiadau lle mae angen profi’n aml (wyth 
neu ragor o weithiau’r dydd).

Mae addasu gwerthusiadau tystiolaeth a gynhaliwyd 
gan sefydliadau asesu technoleg iechyd eraill yn 
rhoi arbedion o ran amser ac adnoddau. Mae’n 
debygol y gellir cyffredinoli sail tystiolaeth ar 
gyfer effeithiolrwydd clinigol, ond dylid teilwra 
canllaw at ddarpariaeth gwasanaeth iechyd lleol ac 
ystyriaethau o ran y sefydliad, yn cynnwys llwybrau 
cleifion a chostau.

Astudiaeth achos: Mabwysiadu dewisol
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Cywasgu mecanyddol
y frest

Arfarnu

Beth wnaethom ni?
Gwnaethom arfarnu dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest, i’w defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans ar 
oedolion sy’n profi ataliad y galon heb drawma y tu allan i’r ysbyty. Gwnaethom gyhoeddi Canllaw ym mis 
Chwefror 2018.

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?
Defnyddiodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ein Canllaw i lywio ei benderfyniad o ran 
comisiynu.

Mae’r Grwp Gweithredu Ataliad y Galon y tu allan i’r Ysbyty yn cymryd camau i wella casglu data archwilio.
Gwnaethom wella effeithlonrwydd mewn defnydd o adnoddau prin y GIG drwy beidio ag annog buddsoddi mewn 
technoleg nad oedd wedi’i chefnogi gan dystiolaeth oedd ar gael. Drwy osgoi defnydd y dyfeisiau hyn fel mater 
o drefn, amcangyfrifir y gallai GIG Cymru arbed £220,823. Mae’r arbediad cost hwn yn seiliedig ar y dybiaeth y 
byddai 50% yn manteisio ar y dechnoleg heb Ganllaw HTW.

Gyda phwy?
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru wnaeth gynnig y pwnc a darparodd 
wneuthurwyr y ddyfais wybodaeth am y dyfeisiau.

Gwnaethom ymgynghori ag arweinwyr clinigol ac 
arbenigwyr methodolegol wrth adolygu’r dystiolaeth. 
Gwnaethom hefyd ymgysylltu â Rhwydwaith 
Cardiaidd Cymru er mwyn sicrhau bod rhanddeiliaid 
eangach yn cael eu hysbysu.

Darparwr gwasanaeth

Beth oedd yr adwaith?

Yn fy marn onest i, mae
gwasanaethau iechyd angen 

arfarniadau technoleg iechyd o 
ansawdd uchel o’r fath yn fwy nag 
erioed er mwyn datblygu a darparu 

gofal clinigol a chost effeithiol.

“

“

Beth wnaethom ei ddysgu?
Darganfuodd yr arolwg hap-dreialon wedi’u rheoli, yn 
asesu effeithiolrwydd y dechnoleg

Yn seiliedig ar y dystiolaeth, daethom i’r casgliad 
nad oedd dadebru cardio-anadlol gan ddefnyddio 
dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest yn sylweddol 
well mewn atal marwolaethau na dadebru â llaw. 
Dangosodd ein dadansoddiad economaidd nad oedd 
gweithredu’r dyfeisiau fel mater o drefn ar draws y 
gwasanaeth ambiwlans yn gost effeithiol.

Astudiaeth achos: Dim digon o dystiolaeth i gefnogi mabwysiadu
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Gweithdai Iechyd Cymru

Arfarnu

Argymhellodd ymholiad Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru ‘Mynediad at dechnolegau meddygol 
yng Nghymru’ yn 2014 y dylai bod mynediad at 
hyfforddiant priodol ar gyfer rhanddeiliaid gofal 
allweddol er mwyn cael y budd gorau posibl o 
dechnolegau newydd.

Er mwyn mynd i’r afael â hyn rydym wedi bod 
yn gweithio i feithrin gallu mewn HTA ar draws y 
sectorau iechyd, gofal a diwydiant drwy gyfres o 
weithdai.

Mewn cydweithrediad â Hwb Gwyddorau Bywyd 
Cymru, cynhaliom weithdai drwy gydol 2019 er mwyn 
cynyddu dealltwriaeth o ddulliau HTA ac economeg 
iechyd (HE), ac i annog defnydd y dulliau hyn mewn 
prosesau gwneud penderfyniadau am ofal.
Gwnaethom gyflwyno 240 o bobl i gysyniadau 
allweddol HTA a HE mewn wyth gweithdy tair awr o 
hyd. Cyflwynwyd yr hyfforddiant gan ein cydweithwyr 
academaidd yng nghanolfan arfarnu Cedar a 
Canolfan Economeg Iechyd Abertawe (SCHE) ar ein 
rhan.

Daeth y mynychwyr o bob rhan o’n sbectrwm 

rhanddeiliaid, yn cynnwys GIG Cymru, gofal 
cymdeithasol, academia, cynrychiolwyr cleifion a’r 
diwydiant. Daethant hefyd o ystod amrywiol o swyddi, 
o fyfyrwyr ôl-radd yn y brifysgol i arweinwyr arloesedd 
byrddau iechyd.

Drwy ddefnyddio ein gwerthusiadau tystiolaeth ein 
hunain fel enghreifftiau bywyd go iawn, gwnaethom 
ddangos gwerth ein dulliau HTA a HE. Atgyfnerthodd 
y dull hwn, ynghyd â thasgau tîm rhyngweithiol, 
egwyddorion HTA a HE. Roedd cyfranogwyr yn gallu 
cymhwyso eu dysgu i’w sefyllfaoedd bywyd go 
iawn eu hunain ac ystyried y pynciau y gallent eu 
harchwilio yn eu harfer eu hunain.

Hefyd, soniwyd wrth y cyfranogwyr am ein proses 
cynnig pwnc, cawsant gopïau o’n ffurflenni atgyfeirio 
pwnc ac fe’u hanogwyd i ystyried atgyfeirio 
technolegau ar gyfer arfarniad HTW.

Byddwn yn cynnig y gweithdai hyn fel mater o 
drefn, ynghyd â gweithdai mwy datblygedig sy’n 
canolbwyntio ar werthusiad beirniadol tystiolaeth 
iechyd a dulliau arfarnu economaidd. Bydd y 
gweithdai mwy datblygedig yn cael eu cynnig o 2020 
ymlaen, ac fe’u hysbysebir ar ein gwefan.

     
      Gallaf ddefnyddio’r sgiliau rydw i wedi eu dysgu 
yn y gweithdy hwn i werthuso’n feirniadol ymchwil, 
ac i benderfynu drosof fy hun a ydw i’n meddwl bod 
y dystiolaeth yn ddigon cryf i gefnogi penderfyniad 
clinigol yn ymarferol yn ogystal â phenderfyniadau 
am dechnolegau iechyd yn y dyfodol.

Rhoddodd y gweithdy wybodaeth i mi mewn meysydd 
na fydd fel arfer yn cael eu cwmpasu mewn gradd 
feddygaeth ac roeddwn yn gallu gwerthfawrogi’n 
llawer gwell yr hyn sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni fel 
y gall arfer meddygol barhau i ddatblygu. Yn fwyaf 
pwysig, byddaf yn defnyddio fy null dadansoddi 
newydd ochr yn ochr ag un meddwl agored, er mwyn 
caniatáu i syniadau newydd ac arloesol ddod i’r 
amlwg a newid sut rydw i’n meddwl am feddygaeth.

Elise Johanson, 
Myfyrwraig meddygaeth Prifysgol Caerdydd

“

“

Dywedodd 95% 
o’r ymatebwyr bod y 

gweithdy wedi bodloni 
eu disgwyliadau ac y 

byddent yn ei argymell 
i bobl eraill.

Mae 240 
o bobl wedi mynychu 
wyth o weithdai HTA 

a HE yn 2019.
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Mabwysiadu

Canllaw awdurdodol 
i hyrwyddo defnydd o 

dechnolegau iechyd sy’n 
rhoi’r budd mwyaf i bobl 

Cymru
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Telefonitro rheolydd calon 
ar gyfer methiant y galon

Mabwysiadu

Beth wnaethom ni?
Gofynnodd Rhwydwaith Cardiaidd Cymru am arfarniad ar delefonitro (monitro o bell) rheolydd calon ar 
gyfer rheoli methiant y galon. 

Amlygodd ein chwiliadau archwiliadol o lenyddiaeth ddiffyg tystiolaeth yn y maes hwn, ond roedd hi’n 
amlwg bod materion trefniadol hynod berthnasol, yn arbennig yn ymwneud â sut y dylid defnyddio allbynnau 
telefonitro yn glinigol. Er mwyn mynd i’r afael â’r materion hyn, cynhaliom weithdy i optimeiddio telefonitro 
rheolydd calon ledled Cymru, lle gallai rhanddeiliaid rannu a dysgu gan enghreifftiau o arfer da.

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?
Cytunodd y mynychwyr bod angen dull aml-randdeiliaid 
Cymru gyfan er mwyn gwneud y defnydd gorau posibl o 
reolyddion calon wrth reoli gofal pobl sydd â methiant y 
galon. Roedd rhai o’r prif gasgliadau’r gweithdy yn cynnwys:

• gellid darparu cefnogaeth ganolog i fynd i’r afael â 
materion technegol a chydnawsedd sy’n deillio gyda 
seilweithiau telefonitro.

• Mae angen i wneuthurwyr rannu tystiolaeth am gywirdeb 
yr algorithmau telereoli.

• Mae angen i randdeiliaid ystyried a chytuno ar fanylion 
gweithredu ymarferol.

•	
Mae disgwyl i ddarpariaeth gofal mwy cyson ledled Cymru 
leihau anghydraddoldeb daearyddol. Gallai defnydd effeithiol 
ar delefonitro fod yn arbennig o werthfawr mewn ardaloedd 
gwledig lle mae’r pellteroedd rhwng darparwyr gofal iechyd 
yn amrywio.

Gyda phwy?
Mynychodd dros 40 o bobl y gweithdy. 
Roedd rhanddeiliaid yn cynnwys:

• uwch aelodau staff y GIG
• cardiolegyddion
• gweithwyr gofal iechyd proffesiynol 

eraill
• grwpiau cleifion
• academia
• diwydiant
• arbenigwyr sydd â diddordeb mewn 

gwerthuso tystiolaeth i hysbysu 
penderfyniadau yn GIG Cymru.

Beth wnaethom ei ddysgu?
Disgrifiodd y timau clinigol dri phrif ddull a ddefnyddir ar 
hyn o bryd: 

• dim telefonitro rheolyddion calon
• telefonitro i wirio bod y rheolyddion calon yn gweithio’n 

gywir (e.e. bywyd batri)
• telefonitro gydag adolygiad data i hysbysu 

penderfyniadau clinigol (yn ychwanegol at wiriadau o 
ran gweithio). 

Roedd y rhanddeiliaid yn gwerthfawrogi cael cyfle penodol i 
ddod ynghyd a rhannu eu profiadau. Nododd yr holl ffurflenni 
adborth bod cyfranogwyr yn fodlon neu’n fodlon iawn gyda’r 
profiad cyffredinol, a gyda threfniant y digwyddiad. 

Rwy’n gobeithio y bydd HTW yn trefnu 
rhagor o ddigwyddiadau fel hyn.“

“

Mynychwr gweithdy

Astudiaeth achos
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Grŵp Cyswllt NICE 

Mabwysiadu

Beth wnaethom ni?
Ym mis Mawrth gwnaethom 
drefnu a chynnal gweithdy gyda’r 
teitl ‘NICE Guidance: from on the 
website to on the ground.’

Diben y gweithdy oedd dysgu a 
rhannu syniadau am wneud y 
defnydd gorau posibl o ganllawiau 
NICE yng Nghymru, o ledaenu i 
weithredu.

Gyda phwy?
Gwnaethom wahodd ystod eang 
o randdeiliaid gofal iechyd i 
gymryd rhan yn y gweithdy, yn 
cynnwys gweithwyr clinigol a 
gofal iechyd proffesiynol. Yn y 
cyflwyniadau cafwyd trosolwg o 
NICE yng Nghymru, gan gynnwys 
enghreifftiau o ganllawiau NICE 
sy’n cael eu rhoi ar waith ac yn 
gwneud gwahaniaeth i ofal mewn 
lleoliadau yng Nghymru.

Beth wnaethom ei ddysgu?
Dysgodd y mynychwyr am nod NICE i weithio gyda 
phobl ar lawr gwlad i gefnogi mabwysiadu ac effaith 
canllawiau NICE, a sut yr oedd Grwp Cyswllt NICE 
yn gweithio i gyflawni hyn. Roedd hyn yn cynnwys 
enghreifftiau go iawn o gefnogi defnydd cynhyrchion 
NICE mewn gwella gwasanaeth, archwilio ffyrdd 
systematig o weithredu canllawiau NICE ac i ganfod 
y ffordd orau i rannu canllawiau. Gwnaethant hefyd 
ddysgu am yr adnoddau sydd ar gael ar wefan NICE, 
yn cynnwys offer gwneud penderfyniadau, cynllunydd 
adnoddau ac offer archwilio.

Roedd y gweithdy yn cynnwys sesiwn prynhawn 
gyda grwpiau trafod bach yn ymdrin â gwahanol 
themâu parthed llywodraethu, lledaenu a gweithredu 
canllawiau NICE o fewn sefydliadau yng Nghymru. 
Caniataodd hyn y mynychwyr i rannu syniadau a 
materion allweddol yn ymwneud â mabwysiadu 
canllawiau technoleg iechyd.

Roedd mewnbwn y tîm yn 
galonogol, yn drefnus tu hwnt 
ac roeddwn yn ei groesawu’n 

fawr. Gwnaed argraff arnaf 
gyda’r mewnbwn gan aelodau 
tîm HTW yn y cyfnod byr rydw i 

wedi eu hadnabod...

“

“

Dr Julia Terry, Cymrawd NICE, 
Athro Cyswllt, Prifysgol Abertawe

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?
Gan ddilyn ymlaen o’r gweithdy, rydym wedi parhau i gael perthynas agos gyda NICE ar ffurf Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth, gan gydweithio i gefnogi arfarnu a gweithredu canllawiau technoleg nad yw’n feddyginiaeth 
yng Nghymru. Amlygodd y gweithdy hefyd yr angen am rôl ddynodedig NICE yng Nghymru i gefnogi’r gwaith o 
fabwysiadu, ac arweiniodd hyn at rôl benodedig Hwylusydd Gweithredu i Gymru NICE.

Astudiaeth achos
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Esiamplau Technoleg 
Iechyd Comisiwn Bevan

Mabwysiadu

Beth wnaethom ni?
Gwnaethom gymhwyso dulliau arfarnu technoleg 
iechyd ar gyfer rhaglen Esiamplau Technoleg 
Iechyd Bevan (HTE), gan gynhyrchu adroddiadau 
archwilio technoleg cryno i asesu’r dystiolaeth sy’n 
tanategu cymwysiadau 2018 a 2019.

Gyda phwy?
Gwnaethom weithio gyda Chomisiwn Bevan, melin 
drafod flaenllaw yng Nghymru a chorff arloesi 
cenedlaethol, sy’n gweithio mewn partneriaeth 
â’r GIG a rhanddeiliaid yn y diwydiant i gryfhau 
arloesedd o fewn y GIG yng Nghymru. Mae prosiectau 
HTE Bevan yn hwyluso cydweithrediadau rhwng GIG 
Cymru a rhanddeiliaid yn y diwydiant.

Beth oedd yr adwaith?

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?
Mae Comisiwn Bevan wedi ein gwahodd ni i gynnwys 
asesu technoleg iechyd ac ystyriaethau tystiolaeth 
i’w alwadau a chystadleuaeth am arloesedd yn y 
dyfodol. Rydym hefyd yn darparu cyngor parhaus i’r 
HTE, gan annog casglu tystiolaeth bosibl i adeiladu 
achos ar gyfer mabwysiadu eu dyfeisiau arloesol.

Mae ymgysylltu’n gynnar gyda rhanddeiliaid arloesi 

allweddol yn ein galluogi i nodi a chynnig cefnogaeth 
ar gyfer y technolegau newydd mwyaf addawol mor 
gyflym â phosibl.

Mae’r gwaith hwn wedi ein galluogi i gyfrannu at 
bolisïau iechyd, cyfoeth ac arloesi uchelgeisiol 
Llywodraeth Cymru a chefnogi’r sector gwyddor 
bywyd cryf yng Nghymru. Mae hefyd yn cyfrannu at 
ein hamcan i arfarnu technolegau drwy gydol eu 
cylch oes, o arloesi i ddarfodiad.

“ Tom James, 
Pennaeth Arloesi ac Ymgysylltu â Diwydiant 
Llywodraeth Cymru

Gwnaeth eich profiad, eich arbenigedd 
a’ch parodrwydd ar gyfer y dasg dan sylw 
gyfraniad enfawr i lwyddiant cyffredinol 

proses ddewis HTE eleni. Teimlais fod 
mewnbwn eich tîm yn amhrisiadwy a 

rhoddodd y manylrwydd ychwanegol oedd ei 
angen i gefnogi’r penderfyniadau terfynol yn y 

cyfarfod panel Dragon’s Den.

“ Chris Martin 
Dirprwy Gadeirydd Comisiwn 

Bevan,Prifysgol Abertawe

“ “
“

“ Beth wnaethom ei ddysgu? 
 
Mae cymhwyso dulliau HTA ochr yn ochr ag 
ymgysylltu cynnar gydag arloeswyr yn arwain 
at ystyriaeth fwy beirniadol o werth cynnig eu 
technoleg. Mae hyn yn annog ffocws ar ddangos 
gwelliannau ac yn cefnogi gwneud penderfyniadau 
wedi’u llywio gan dystiolaeth wrth ddyrannu 
cronfeydd arloesi prin.

Astudiaeth achos

Ychwanegwyd llawer iawn o
werth, tystiolaeth a manylrwydd 

i’r broses cymhwyso ac asesu 
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HTW wedi ymuno â’r panel.
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Cynllunio ein swyddogaeth 
archwilio

Mabwysiadu

Beth wnaethom ni?
Gwnaethom gydnabod bod monitro’r nifer sy’n 
mabwysiadu canllawiau seiliedig ar dystiolaeth ar 
dechnolegau meddygol yn gam hollbwysig mewn 
mabwysiadu a lledaenu dyfeisiau arloesol ym 
maes gofal.

Felly, rydym yn cynllunio proses genedlaethol er 
mwyn archwilio’r nifer sy’n mabwysiadu Canllawiau 
technoleg nad yw’n feddyginiaeth HTW a NICE sy’n 
flaenoriaeth ledled Cymru.

Gyda phwy?
Gwnaethom sefydlu Grwp Gorchwyl 
a Gorffen Archwilio Mabwysiadu ac 
ymgysylltu â chymheiriaid yn rhyngwladol 
er mwyn dysgu gan eu profiadau. 
Gwnaethom hefyd ymgysylltu ac 
ymgynghori â rhanddeiliaid strategol a 
oedd yn cynrychioli: 

• cyfarwyddwyr meddygaeth a chynllunio
• cyllid, comisiynu a chaffael
• rheoli meddyginiaethau a dyfeisiau
• cleifion a’r cyhoedd
 
Ymgynghorwyd â rhanddeiliaid sector 
gofal ehangach drwy gyfweliadau rhannol 
strwythurol.

Beth oedd yr adwaith?
Daeth y grwp gorchwyl a gorffen i’r casgliad mai’r 
dull archwilio a ffefrir fyddai i gyfuno ymdrechion 
grwp cymheiriaid cenedlaethol sefydledig gyda grwp 
bwrdd iechyd lleol presennol. Mae Cyfarwyddwyr 
Meddygol Cymru Gyfan wedi cytuno i ddarparu trosolwg 
cenedlaethol. Rydym mewn trafodaethau gyda’r byrddau 
iechyd lleol ynglyn â’r pwyllgor sydd yn y sefyllfa orau i 
arwain yr archwiliad ar lefel leol.

Pa wahaniaeth wnaeth hyn? 
Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i archwilio’n swyddogol 
y nifer sy’n mabwysiadu canllawiau technoleg sy’n 
feddyginiaeth ac nad sy’n feddyginiaeth. Bydd hyn 
yn ein helpu i ddeall y rhesymau dros y gwahaniaeth 
mewn cyfraddau mabwysiadu Canllaw technolegau sy’n 
flaenoriaeth ar draws Cymru.

Bydd hyn yn ei dro yn ein helpu i wella lledaeniad, 
ymwybyddiaeth, defnydd ac effaith Canllawiau HTW a 
NICE yn y dyfodol, gan annog mabwysiadu teg a gwireddu 
gwelliannau ac arbedion effeithlonrwydd iechyd ar draws 
y sector gofal yng Nghymru.

Byddwn yn cynnal rhaglen beilot ac yn gwerthuso ein 
swyddogaeth archwilio yn 2020, a fydd yn gofyn am 
roi ystyriaeth systematig a mater o drefn i Ganllawiau 
technoleg nad ydynt yn feddyginiaethau sy’n 
feddyginiaeth allweddol HTW a NICE. Caiff adroddiad 
archwilio blynyddol yn amlinellu’r nifer sy’n mabwysiadu 
ac effaith y Canllaw ei rannu gyda’r Prif Swyddog Iechyd 
a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Beth wnaethom ei 
ddysgu? 
 
Roedd y Grwp Gorchwyl a Gorffen Archwilio 
Mabwysiadu, ochr yn ochr rhanddeiliaid yr 
ymgysylltwyd â hwy, yn deall pwysigrwydd 
sylfaenol asesu effaith ein Canllawiau. 
Gwnaethom ddysgu gan brofiadau 
archwilio blaenorol er mwyn llywio’r 
gwaith o gynllunio swyddogaeth archwilio 
drylwyr i Gymru. Roedd hyn yn cynnwys 
deall rhesymau am wahanol gyfraddau 
mabwysiadu Canllawiau ar draws y sector 
iechyd a gofal yng Nghymru.
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Ymgysylltu

Mae lle i’ch awgrymiadau ac 
maent yn effeithio ar iechyd 

a gofal yng Nghymru
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Ein safle gyda 
rhanddeiliaid

Ers ein sefydlu rydym wedi ymrwymo i asesu effaith ein gwaith. Mae ein Cynllun Gwerthuso arfaethedig 
yn gwneud yn siwr ein bod yn casglu data er mwyn asesu a dangos y gwerth a gynigir ar draws yr ystod o 
weithgareddau rydym yn ymgymryd â hwy fel rhan o’n cylch gwaith.

Mae’r cynllun wedi’i alinio i’n hamcanion sefydliadol er mwyn ein cadw ar y llwybr cywir. Mae hefyd yn cynnwys 
cylch adborth aml-sianel, sy’n ein cynorthwyo i ddeall yr hyn y mae grwpiau rhanddeiliaid allweddol yn ei feddwl 
amdanom ac edrych ar y ffyrdd y gallwn wella ein gwasanaethau.

Vaughan Gething AC 
Gweinidog Iechyd 
a Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Ifan Evans 
Cyfarwyddwr 

Technoleg,Digidol a 
Thrawsnewid  

Llywodraeth Cymru 

Helen Howson 
Cyfarwyddwr 
Comisiwn Bevan

Alan Meudell 
Partner Cyhoeddus 
Cynnwys y Cleifion 

a’r Cyhoedd (PPI)

‘‘Rwy’n croesawu’r cynnydd a wnaed gan Technoleg 
Iechyd Cymru yn ystod ei flwyddyn gyntaf. Mae’n 
darparu cyngor o’r radd flaenaf wedi’i lywio gan 
dystiolaeth ar gyfer ein byrddau iechyd ar ystod o 
dechnolegau nad ydynt yn feddyginiaethau. Mae hwn 
yn waith pwysig a fydd yn sicrhau bod ein gwasanaeth 
iechyd yng Nghymru ar flaen y gad o ran technoleg 
fodern.’’

‘‘Rwy’n croesawu’n fawr gan y cyflymder y’u cyflawnir 
ac ansawdd yr adroddiadau gan Technoleg Iechyd 
Cymru yn ei flwyddyn gyntaf. Gwnaed argraff arnaf 
hefyd gan lefel a chymeriad ymgysylltiad HTW â 
rhanddeiliaid a phartneriaid, ar draws Cymru ac yn 
rhyngwladol.’’

"Diolch yn fawr am y mewnbwn defnyddiol iawn 
hwn eleni... yn sicr mae wedi gwella cadernid y 
penderfyniadau a hefyd wedi dangos i ni lle mae’r 
bylchau mewn tystiolaeth."

"Dyma un o’r sefydliadau cyntaf rydw i wedi’i weld 
sydd wedi cymryd PPI a gwneud mwy na dim ond mân 
chwarae gydag ef, gan wneud ymdrech bendant i’w 
wreiddio ym mhopeth a wnawn, sy’n eithaf calonogol. 
Wrth gwrs, dim ond y camau cynnar yw’r rhain a 
byddwn yn aros i weld sut mae’n datblygu ond o fy 
safbwynt i mae’n gadarnhaol iawn ac rwy’n clywed 
hynny gan bobl yn y sector PPI."

Mae’r bobl iawn yn edrych ar y 
gwerthusiadau tystiolaeth cywir. 
Roeddent yn ymatebol iawn ac yn 

adlewyrchu nifer o’n sylwadau yn yr 
arfarniad terfynol.

“

Cyfwelai sy’n rhanddeiliad 

“

Ian Massey, Prif Brosthetydd Clinigol 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

‘‘Bu’n bleser i ni gyd dderbyn gwahoddiad i wneud 
sylwadau ar y ddogfen hon a gweld bod y pwnc 
wedi cael ei ymchwilio a’i adolygu’n wrthrychol gan 
sefydliad annibynnol allanol. Rwy’n gobeithio y bydd 
y model gwerthuso hwn yn cael ei ddefnyddio’n fwy 
eang ym maes prostheteg.’’

Ymgysylltu
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Ymgysylltu a
digwyddiadau

Ymgysylltu

Rydym yn rhagweithiol ynglyn ag ymgysylltu â’n 
hystod amrywiol o randdeiliaid, ac mae gennym 
galendr prysur o ddigwyddiadau a gweithgareddau 
drwy gydol y flwyddyn.

Diben ein hymgysylltu yw galluogi perthynas 
ddwyffordd gyda phobl, sefydliadau a grwpiau 
allweddol. Mae hyn wedi cynnwys cytuno ar 
Femorandwm o Gyd-ddealltwriaeth gyda Chomisiwn 
Bevan, NICE a Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd 
Arbenigol Cymru.

Mae gennym ystod eang o weithgareddau cyfathrebu 
ac ymgyrchoedd i hyrwyddo sut y gall Cymru elwa o 
wneud penderfyniadau’n seiliedig ar dystiolaeth, a 
sut y gall cynulleidfaoedd gael llais mewn siapio ein 
gwaith.

Rydym hefyd wedi codi proffil Technoleg Iechyd 
Cymru a’r hyn y gallwn ei gynnig drwy ddod yn aelod 
gweithredol o gymunedau yn y sectorau iechyd, gofal, 
ymchwil a diwydiant.

Cyfarfodydd pwyllgor cynghori a gynhaliwyd

12
Panel Arfarnu

25
Grwp Asesu

4
Grwpiau Arwyddbostio 

Drws Blaen

3
Grwpiau Sefydlog 

Cynnwys y Cleifion a’r 
Cyhoedd

Digwyddiadau hyfforddiant

 
11

gweithdy a sesiynau 
rhyngweithiol 

 
370+

yn bresennol o bob 
sector yn ein gweithdai a 

digwyddiadau

 
Byddai 95% 

o ymatebwyr yn 
argymell digwyddiadau 
hyfforddiant HTA a HE

Gweithgarwch gyda chymheiriaid a phartneriaid

 
40+

o gyflwyniadau 
mewn cynadleddau a 
chyfarfodydd allanol 

  
20+

o stondinau arddangos 
mewn cynadleddau

 
10

o sgyrsiau i 
gynulleidfaoedd 

rhyngwladol
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Cyfathrebu

Ymgysylltu

Mae ein strategaeth gyfathrebu yn amlinellu nodau 
ac amcanion sydd wedi’u llywio gan gynulleidfaoedd 
er mwyn gwneud yn siwr ein bod yn awdurdodol, 
cydweithredol ac ymatebol i anghenion Cymru. Mae’r 
strategaeth yn sicrhau eglurder yn ein cyfathrebu 
sy’n gyfeillgar i’r darllenwr, gyda ffocws ar godi 

ymwybyddiaeth a rhannu gwybodaeth. 

Boed hynny drwy ledaenu Canllawiau neu ar 
blatfformau cyfryngau allanol, mae’n bwysig 
cyfathrebu’n effeithiol a darparu gwybodaeth mewn 
modd amserol a pherthnasol.

Digidol
Lansiwyd gwefan Technoleg Iechyd Cymru ym mis 
Tachwedd 2018. Fe’i dyluniwyd i fod yn hawdd i’w 
defnyddio a rhoi profiad pori esmwyth i ymwelwyr ar 
bob math o ddyfeisiau. 

Bydd y wefan yn cael ei datblygu’n rheolaidd gydag 
adroddiadau wedi’u cyhoeddi, Canllawiau a newyddion.

 
 

35,779
wedi ymweld â 

thudalen

 
 

6,874
o ymwelwyr 

unigryw

 

83
o ffurflenni 
‘Awgrymu 

pwnc’ wedi’u 
dychwelydSocial media (Tachwedd 2017-Rhagfyr 2019)

Mae cyrraedd cynulleidfaoedd yn y lleoedd ac ar y 
platfformau a ffefrir ganddynt yn ystyriaeth fawr ar 
gyfer ein gweithgarwch ar-lein.

Dechreuom ar ein gweithgareddau cyfathrebu o ddim 
a chanolbwyntio’n fawr ar gyfryngau cymdeithasol a 
bwletinau e-bost, gan greu cynnwys lliwgar bychan a 
diddorol.

Gwefan (Tachwedd 2018-Rhagfyr 2019)

961
o ddilynwyr

 

8,478
o ymweliadau proffil

550
o grybwylliadau

 

745
o ail-drydariadau a 

rhannu o ail-drydariadau 
a rhannu

1,543
yn hoffi

1,862
o gliciau dolenni

Bwletinau e-bost 
(Tachwedd 2018-Rhagfyr 2019, ffynhonnell: MailChimp)
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Cynnwys y cleifion a’r 
cyhoedd

Engagement

Rydym wedi ymrwymo i gynnwys cleifion a’r 
cyhoedd yn ystyrlon, ac i ddilyn arfer gorau 
cenedlaethol a rhyngwladol. Mae hyn yn helpu 
i sicrhau perthnasedd ein rhaglen waith, y 
canlyniadau gorau posibl i bawb ac mae’n helpu 
i’n cadw’n flaengar ym maes asesu technoleg 
iechyd.

Mae’n bwysig nad addewid gwag yw hwn a bod y 
lleisiau hyn yn gallu cael effaith ar ein gwaith. Rydym 
yn cydnabod bod ganddynt wybodaeth unigryw na 
ellir dod o hyd iddi mewn astudiaethau clinigol 
sydd wedi’u cyhoeddi. Yn ogystal â rhoi mewnbwn ar 
arfarnu technolegau penodol, mae’n hollbwysig bod 
Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd (PPI) yn siapio ein 
prosesau a’r strategaeth ar gyfer PPI ei hun.

Dechreuodd ein camau cyntaf tuag at PPI effeithiol 
gyda phenodi arweinydd PPI penodol yn HTW. Yna 
gwnaethom flaenoriaethu recriwtio Partneriaid 
Cyhoeddus a ffurfio ein Grwp Sefydlog PPI, fel ei 
fod yn llywio ein gwaith a’n Canllawiau o’r dechrau. 
Mae gennym nawr chwe Phartner Cyhoeddus a 
gydnabyddir yn ariannol yn gwasanaethu fel aelodau 
gyda phleidlais lawn ar ein pwyllgorau allweddol. 
Rydym hefyd wedi recriwtio Swyddog PPI.

Cynhaliodd y Grwp Sefydlog PPI ei gyfarfod cyntaf 
ym mis Ebrill 2019 ac mae’n cwrdd bedair gwaith 
y flwyddyn.

Mae’r aelodau yn rhoi cyfeiriad ac arweiniad i ni 
fel ein bod yn gwreiddio ac yn cynnal PPI effeithiol 
drwy ein gwaith i gyd.

Mae’r grwp wedi cyd-gynhyrchu offer a fydd yn 
galluogi cleifion a chynrychiolwyr cleifion i rannu 
eu safbwyntiau mewn modd all effeithio ar ein 
gwerthusiadau. Mae’r offer hyn yn mynd drwy 
gyfnod peilot a byddant ar gael yn gyhoeddus er 
mwyn eu rhannu â’r gymuned HTA yn rhyngwladol. 
Rydym yn treialu ystod o fecanweithiau PPI a 
byddwn yn defnyddio fframwaith arfarnu ffurfiol. 
Mae hyn yn caniatáu i ni ddysgu gan adborth 
gweithredu cynnar ac ymateb i faes HTA sy’n 
esblygu ac arferion gorau PPI sy’n dod i’r amlwg.

Cyflwynwyd ein gwaith PPI yng nghynhadledd HTA 
International (HTAi) 2019, Cologne. Rydym hefyd 
wedi nodi cydweithrediadau a digwyddiadau yn 
y dyfodol i annog pynciau newydd gan gleifion, 
gofalwyr a’r cyhoedd. Mae hyn yn helpu i sicrhau 
ein bod yn ystyried y pethau sydd o bwys 
gwirioneddol i bobl Cymru.

Sylwadau gan y Grŵp Sefydlog PPI:
• Rydym wedi’n grymuso, ein hannog a’n gwerthfawrogi fel aelodau o’r Grwp Sefydlog PPI.
•	
• Mae ymrwymiad HTW i PPI a ninnau fel aelodau o’r Grwp PPI yn amlwg, gydag adnoddau 

penodedig a PPI wedi’i wreiddio mewn prosesau.
•	
• Mae ein datblygiad personol a chyfle i gyfrannu wedi cael ei gefnogi gan hyfforddiant, 

cefnogaeth a phrofiad a rennir.
•	
• Gallwn wneud gwahaniaeth a gallwn weld effaith PPI ar waith HTW.
•	
• Mae bod yn rhan mewn sbectrwm eang o bynciau yn ddiddorol ac yn werth chweil. 

Cydnabyddir y sbectrwm hwn yn yr ystod o offer PPI sydd wedi’u cyd-gynhyrchu, gan 
ganiatáu i HTW fod yn ddeinamig a hyblyg. 

• Rydym yn cydnabod pwysigrwydd arfarnu a pharhau i ddatblygu yn unol ag arfer gorau, 

tra’n cynnal ein hannibyniaeth fel grwp.

Ymgysylltu
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Ein cynghrair strategol 
‘Celtic connections’

Ymgysylltu

Ymunodd yr uwch ymchwilydd Karen MacPherson 
â Thechnoleg Iechyd Cymru ar gyfnod secondiad o 
Grwp Technolegau Iechyd yr Alban:

      Mae’r rôl yn canolbwyntio’n bennaf ar 
Gynhyrchion Meddyginiaethol Therapi Uwch (ATMP), 
maes therapiwtig sy’n datblygu’n gyflym. Roeddwn 
i’n awyddus i gael rhagor o brofiad arweinyddiaeth 
rhaglen ac mae gweithio ar brosiect ATMP wedi 
golygu fy mod wedi cynyddu fy ngwybodaeth yn y 
maes cymhleth hwn.

Rydw i wedi cael y cyfle i ddatblygu gwybodaeth 
a sgiliau casglu a dadansoddi data ansoddol 
ar ymgysylltu â chleifion a’r cyhoedd, sy’n faes 
methodolegol newydd i mi. Gan fod gwaith ATMP yn 
cael ei reoli’n allanol, rydw i wedi gallu arwain o ran 
siapio a chyflawni’r rhaglen waith ansoddol.

Mae gweithredu yn y rôl ATMP benodol hon wedi 
galluogi i mi rannu’r dysgu gyda SHTG a Chonsortiwm 
Meddyginiaethau yr Alban (SMC) hefyd.

Mae dod i gysylltiad â chyd-destun cwbl newydd lle, er 
enghraifft, mae’n rhaid cyfieithu popeth i’r Gymraeg, 
wedi ehangu fy ngolwg ar systemau gofal iechyd yn y 
DU.

“

“

Dechreuom 2019 drwy ymuno mewn cynghrair 
strategol ‘Celtic connections’ gyda’n cyrff 
cenedlaethol cyfatebol yn yr Alban ac Iwerddon.

Mae ein cynghrair yn meithrin cysylltiadau agosach 
gyda Grwp Technoleg Iechyd yr Alban (SHTG), 
Awdurdod Ansawdd Gwybodaeth Iechyd (HIQA) 
Iwerddon a Grwp Asesu Technoleg Iechyd (HTAG) 
Iwerddon. Fel cyrff asesu technoleg iechyd, ein rôl yw 
arfarnu a rhoi arweiniad ar dechnolegau nad ydynt yn 
feddyginiaethau o fewn ein systemau iechyd a gofal 
perthnasol.

Mae i’r gynghrair lu o fanteision, megis: 

• rhannu gwybodaeth ar gyfer adolygiadau 
tystiolaeth ar dechnolegau sydd o gyd-
ddilddordeb

• gwell mynediad at arbenigwyr clinigol ac 
arbenigwyr pwnc

• llai o ddyblygu a chostau drwy naill ai gyd-
gynhyrchu neu addasu gwaith ein gilydd

• secondio staff a chyfleoedd datblygu

Gwnaethom fynychu Cyfarfod Blynyddol HTAi yn 
Cologne ym mis Mehefin 2019 i gyflwyno’r cynnydd a 
wnaed drwy gynghrair strategol ‘Celtic connections.’

Dywedodd ein Cyfarwyddwr Dr Susan Myles: ‘‘Mae’n 
ddatblygiad cyffrous ar gyfer Technoleg Iechyd 
Cymru. Mae’n ein galluogi i archwilio cyfleoedd i 
gyd-gynhyrchu adolygiadau tystiolaeth, cynyddu 
nifer ac ystod y technolegau yr ydym yn eu 
hystyried, a hybu cyfnewid gwybodaeth.’’

Meddai Dr Máirín Ryan, Dirprwy Brif Weithredwr 
HIQA: ‘‘Bydd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
yn gwella dealltwriaeth a rennir o raglenni gwaith 
a phrosesau, gan sicrhau’r defnydd gorau ar 
adnoddau ar gyfer pobl bob gwlad a’u systemau 
gofal perthnasol. Mae HIQA yn croesawu’r cyfle hwn 
i wneud y defnydd gorau posibl ar adnoddau prin 
a phrofiad HTA ar draws y tair gwlad a chynyddu 
arbedion effeithlonrwydd drwy weithio ar y cyd.’’
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Cysoni HTA

Ymgysylltu

Beth wnaethom ni?
Gwnaethom chwarae rôl allweddol mewn cydweithredu rhyngwladol i ystyried sut i asesu technolegau 
amharol. 

Yn 2018 nododd aelodau’r Rhwydwaith Rhyngwladol Asiantaethau ar gyfer Asesu Technoleg Iechyd (INAHTA) 
‘bynciau pwysig’ oedd angen datganiad sefyllfa arnynt o safbwynt asiantaethau cyhoeddus.
 
Un maes ffocws oedd technoleg amharol: technolegau arloesol a fydd yn newid yn sylweddol sut y darperir gofal. 
Mewn ymateb, gwnaethom hwyluso trafodaethau ar dechnolegau amharol mewn digwyddiad World Café yng 
Nghyngres 2018 INAHTA.

Gyda phwy?
Arweiniodd Cyngres INAHTA grwp gorchwyl 
rhyngwladol, a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o’n 
tîm ni ac aelodau o’r Almaen, Yr Ariannin, Canada, 
Yr Eidal, Maleisia, De Affrica, a Taiwan. Nodau’r grwp 
gorchwyl yw:

• datblygu cyd-ddealltwriaeth o beth yw ‘technoleg 
iechyd amharol’ a sut mae’n wahanol i 
ddatblygiadau technolegol cynyddrannol

• datblygu argymhellion ar gyfer sut y dylai 
asiantaethau HTA ddelio â thechnolegau amharol

• penderfynu a oes unrhyw ystyriaethau arbennig ar 
gyfer technolegau amharol wrth gynnal HTA.

Cynlluniodd, mireiniodd a chynhaliodd ein 
harbenigwyr gwybodaeth ac ymchwilwyr chwiliadau i 
ganfod llenyddiaeth berthnasol ar y pwnc.

Beth oedd yr adwaith?
Denodd yr ymarferiad casglu data chwim a 
gynhaliwyd yng Nghyngres INAHTA lawer o 
ddiddordeb a lefel uchel o ymgysylltu. Roedd y 
grwp gorchwyl yn ddiolchgar am ein cyfraniadau 
ymarferol, yn cynnwys chwilio llenyddiaeth i gefnogi 
datblygiad y datganiad sefyllfa. 

Beth wnaethom ei ddysgu? 
 
Rhoddodd y trafodaethau a arweiniwyd gennym 
fewnwelediad i gyd-wybodaeth cyd unigolion 
o asiantaethau HTA rhyngwladol. Gwnaethant 
amlygu diffyg eglurder am y meini prawf ar gyfer 
nodi technolegau amharol, a’r potensial ar gyfer 
ansicrwydd methodolegol. Mae ein hymchwilwyr 
yn gallu adnabod cyfleoedd i arfarnu pynciau o’r 
fath, a chael gwell ymwybyddiaeth o heriau o ran 
methodoleg.

Pa wahaniaeth wnaeth 
hyn?
Rhoddodd gwirfoddoli i gymryd rôl flaenllaw y cyfle 
i ni sicrhau enw da cadarnhaol yn rhyngwladol, ac i 
roi Cymru yn gadarn ar y map HTA. Helpodd ein tîm 
i rannu baich y gwaith hwn a chyflymu datblygiad 
datganiad sefyllfa ar dechnolegau amharol.

Mae natur gydweithredol y prosiect hwn yn osgoi 
dyblygu ymdrechion ymhlith asiantaethau HTA a 
bydd yn helpu i hwyluso dull byd-eang cyson ar gyfer 
arfarnu technolegau amharol.

Mae’r grwp gorchwyl yn parhau i weithredu ac 
rydym yn paratoi papur i’w gyhoeddi yn seiliedig ar y 
cydweithredu rhyngwladol hwn.

Case study
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Cyflawni yn erbyn argymhellion 
Llywodraeth Cymru
Cawsom ein sefydlu yn dilyn argymhelliad gweinidogaethol a ddeilliodd o ymholiad 2014 ‘Mynediad at 
dechnolegau meddygol yng Nghymru’ er mwyn cefnogi dull strategol i gefnogi mabwysiadu technolegau nad 
ydynt yn feddyginiaethau yng Nghymru. 

Dyma sut rydym yn cyflawni yn erbyn yr argymhellion hynny hyd yma.

Ein cyfraniad hyd yma
• Rydym wedi cynnal dau alwad agored am 

bynciau er mwyn nodi pynciau technoleg sy’n 
flaenoriaeth i Gymru (tudalen 8).

•	
• Rydym wedi datblygu methodoleg i ddewis a 

blaenoriaethu pynciau ar gyfer eu harfarnu, 
gan ystyried blaenoriaethau ac effaith yn 
genedlaethol.

•	
• Rydym wedi cyhoeddi Canllaw ar gyfer 10 

pwnc technoleg gyda statws ‘Mabwysiadu neu 
Gyfiawnhau’, y mae disgwyl i fyrddau iechyd 
gadw atynt (tudalen 13).

•	
• Rydym wedi ymgysylltu ag ystod eang o 

randdeiliaid drwy gydol ein gwaith, o grwpiau 
clinigol i ddiwydiant a’r cyhoedd (tudalen 24-30).

Argymhelliad 1
Dylai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol, fel mater o flaenoriaeth, nodi sut y 
caiff dull mwy strategol, cydgysylltiedig a syml o 
fabwysiadu technolegau meddygol ei roi ar waith. 
Dylai’r dull gweithredu hwn:

a. gael ei lywio gan angen clinigol ac anghenion y 
boblogaeth; 
 
b. sicrhau y caiff buddsoddi mewn technolegau 
newydd, sy’n seiliedig ar dystiolaeth ei flaenoriaethu’n 
effeithiol, ochr yn ochr â rhaglen o ddadfuddsoddi 
mewn cyfarpar nad yw’n gyfredol/aneffeithiol; 
 
c. cynnig mynediad teg at driniaethau newydd priodol 
i gleifion Cymru; 
 
ch. hwyluso’r broses o gynnwys pob rhanddeiliad, gan 
gynnwys clinigwyr, cleifion, diwydiant a phartneriaid 
ymchwil.

Argymhelliad 2
Dylai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol nodi’r camau y bydd yn eu cymryd i 
sicrhau bod dull strategol o ddatblygu a mabwysiadu 
technoleg feddygol yn cynnwys lleisiau gofal sylfaenol 
a gofal cymunedol yn ddigonol, a bod arloesi ac 
arferion gorau mewn lleoliadau gofal sylfaenol a gofal 
cymunedol yn cael eu nodi a’u rhannu’n ehangach.

Ein cyfraniad hyd yma
• Gwnaethom lansio HTW gyda digwyddiad yn 

rhannu arfer da ar delefonitro rheolydd calon ar 
gyfer methiant y galon yng Nghymru (tudalen 17). 

•	
• Gwnaethom nodi ac arfarnu pynciau mewn 

lleoliadau gofal sylfaenol a gofal cymunedol, 
gan gyhoeddi 3 Canllaw llawn gwybodaeth 
(Gweler ein hastudiaeth achos FreeStyle Libre ar 
dudalen14).

•	
• Gwnaethom sicrhau bod gofal sylfaenol a gofal 

cymunedol yn cael mewnbwn i’r pynciau hyn, 
drwy ein hymgynghoriadau a phwyllgorau 
arbenigol.

•	
• Gwnaethom gefnogi Comisiwn Bevan gyda’i 

raglen Esiamplau Technoleg Iechyd (tudalen 19), 
gyda nifer ohonynt wedi’u lleoli ym meysydd 
gofal sylfaenol a gofal cymunedol.
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Cyflawni yn erbyn argymhellion Llywodraeth Cymru

Argymhelliad 3
Dylai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol, o fewn 12 mis i gyhoeddi’r 
adroddiad hwn, ddatblygu opsiynau 
ar gyfer dull o arfarnu technolegau 
meddygol i Gymru gyfan, er mwyn cyflawni 
swyddogaeth debyg o ran technolegau 
meddygol ag a gyflawnir gan Grwp 
Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan 
(AWMSG) o ran meddyginiaethau.

Ein cyfraniad hyd yma
• Gwnaethom ddatblygu ein prosesau asesu technoleg iechyd 

Cymru gyfan, gan ddysgu gan arfer gorau yn genedlaethol a 
rhyngwladol. 

• Drwy’r prosesau hyn rydym wedi ystyried dros 120 o 
atgyfeiriadau pwnc, wedi cyhoeddi 70 o adroddiadau 
archwilio pwnc, a chyhoeddi 10 canllaw cenedlaethol wedi’u 
llywio gan dystiolaeth (tudalen 13-14). 

• Rydym wedi datblygu perthynas gref gyda sefydliadau 
HTA eraill fel y gallwn barhau i rannu dysgu, arfer gorau a 
chysoni HTA (tudalen 27).

Argymhelliad 4
Dylai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol gymryd camau i sicrhau 
bod arweiniad NICE ar dechnolegau 
meddygol yn cael ei ledaenu o fewn GIG 
Cymru mewn modd amserol ac yn cael ei 
ystyried yn llawn wrth gynllunio a darparu 
gwasanaethau.

Ein cyfraniad hyd yma
• Rydym wedi datblygu perthynas weithio agos gyda NICE, 

wedi’i chyfnerthu gan ein Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth. 

• Gwnaethom drefnu gweithdy Grwp Cyswllt NICE i hwyluso 
rhannu safbwyntiau, lledaenu a mabwysiadau canllawiau 
NICE yng Nghymru (tudalen 19). 

• Gwnaethom gefnogi recriwtiad Hwylusydd Gweithredu ar 
gyfer Cymru NICE, a sicrhau ei fod wedi ymgysylltu yng 
ngwaith HTW. 

• Rydym wedi eirioli dros sefydlu Rhwydwaith Iechyd Cymru 
NICE sydd â’r nod o gael y budd mwyaf posibl o waith 
NICE a darparu cefnogaeth ysgrifenyddol ar gyfer y grwp 
cenedlaethol hwn.

Argymhelliad 5
Dylai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol sicrhau y caiff y broses 
o fabwysiadu technolegau meddygol a 
argymhellir ledled Cymru, gan gynnwys y 
rhai a argymhellir gan NICE, ei mesur fel 
rhan o broses archwilio ffurfiol.

Ein cyfraniad hyd yma
• Gwnaethom ffurfio ein Grwp Gorchwyl a Gorffen Archwilio 

Mabwysiadu gyda rhanddeiliaid allweddol i gynghori 
sut y gallwn archwilio orau’r niferoedd sy’n mabwysiadu 
canllawiau technoleg HTW a NICE yng Nghymru, a 
gwnaethom gynllunio swyddogaeth archwilio HTW (tudalen 
21). 

• Rydym wedi ymrwymo i gynnal rhaglen beilot o 
swyddogaeth archwilio HTW yn 2020.
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Cyflawni yn erbyn argymhellion Llywodraeth Cymru

Argymhelliad 6
Dylai’r Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau
Cymdeithasol ddatblygu a sefydlu 
dull mwy strategol o gomisiynu 
technolegau meddygol newydd yng 
Nghymru y mae’n rhaid iddo fod 
yn gysylltiedig â phroses arfarnu a 
gwerthuso gadarn.

Ein cyfraniad hyd yma
• Mae ein Panel Gwerthuso a Grwp Asesu HTW yn asesu a gwerthuso 

tystiolaeth berthnasol i gynhyrchu Canllaw cadarn er mwyn cefnogi 
comisiynu wedi’i lywio gan dystiolaeth a mabwysiadu technolegau 
nad ydynt yn feddyginiaethau. 

• Gwnaethom recriwtio Cadeirydd (Athro Peter Groves) sydd â 
phrofiad eang ac enw da’n genedlaethol a rhyngwladol. 

• Mae Grwp Llywio HTW o randdeiliaid allweddol yn rhoi cyfeiriad 
strategol ac yn sicrhau bod perthnasedd cenedlaethol i Ganllaw 
HTW ym maes gofal yng Nghymru. 

• Rydym yn archwilio opsiynau gyda Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd 
Arbenigol Cymru (WHSSC) ar gyfer comisiynu technolegau sydd â 
Chanllaw HTW cadarnhaol. 

• Gwnaethom ymuno â HealthTech Connect, y fenter sganio’r gorwel 
ledled y DU newydd a arweinir gan NICE (tudalen 9). 

• Gwnaethom lunio cynghrair strategol gyda grwpiau HTA yr Alban ac 
Iwerddon (tudalen 26). 

• Gwnaethom integreiddio HTW i gyrff cenedlaethol a rhyngwladol 
allweddol HTA - EUnetHTA, INAHTA, HTAi - gan leoli HTW yn 
rhyngwladol ac ar fap byd HTA (tudalen 27). 

• Rydym wedi cyfrannu at nifer o weithgorau, grwpiau llywio, grwpiau 
datganiad sefyllfa, a chyhoeddiadau rhyngwladol. 

• Rydym wedi recriwtio timau o arbenigwyr o ansawdd sy’n cynnwys 
clinigwyr, ymchwilwyr, economegwyr iechyd gyda chefnogaeth 
gwyddoniaeth gwybodaeth, cyfathrebu ac ysgrifenyddol.  

• Rydym wedi datblygu cyfres o weithdrefnau gweithredu safonol 
cadarn i arwain prosesau arfarnu technoleg HTW yn seiliedig ar 
safonau rhyngwladol. 

• Rydym wedi cynllunio Strategaeth Arfarnu HTW i werthuso 
dylanwad, cyfraniad ac effaith gwaith HTW.  

• Rydym wedi cyflwyno’n eang ar draws grwpiau rhanddeiliaid 
allweddol, yn cyflwyno HTW, gan amlinellu sut y gallwn gefnogi 
comisiynu wedi’i lywio gan dystiolaeth.
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Cyflawni yn erbyn argymhellion Llywodraeth Cymru

Argymhelliad 7
Dylai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol sicrhau bod dull cenedlaethol o 
gomisiynu yn cael ei fabwysiadu mewn achosion 
lle: 

a. mae effaith technolegau meddygol arfaethedig 
ar y gyllideb yn fawr; 

b. mae angen diwallu anghenion poblogaeth 
ehangach; 

c. mae angen i wasanaethau gael eu comisiynu ar 
draws ffiniau byrddau iechyd; a/neu 

d. mae potensial i gomisiynu triniaeth o rannau 
eraill o’r DU.

Ein cyfraniad hyd yma
•	
• Rydym wedi sicrhau bod ein pwyllgorau’n cynnwys 

cynllunwyr, comisiynwyr ac arbenigwyr caffael 
cenedlaethol. 

• Mae gennym Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda 
Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru. 

• Rydym wedi ymuno â phwyllgorau cenedlaethol 
allweddol, yn cynnwys Pwyllgor Cynghori Gwyddonol 
Cymru, Bwrdd Caffael Seiliedig ar Dystiolaeth a 
grwp Sicrwydd Ansawdd Ceisiadau Cyllido Cleifion 
Unigol. 

• Rydym wedi gweithio gyda Phrif Weithredwyr, 
Cyfarwyddwyr Meddygaeth a Chynllunio, a WHSSC 
i ystyried sut i sicrhau bod Canllaw HTW yn cael 
ei integreiddio i swyddogaethau cynllunio a 
chomisiynu cenedlaethol a lleol. 

• Rydym wedi cefnogi comisiynu cenedlaethol a lleol 
drwy:

•	
•	 - Dargedu blaenoriaethau clinigol ac o ran polisi 

sydd â’r nod o fynd i’r afael ag anghenion y 
boblogaeth.

•	
•	 - Cynhyrchu Canllaw cenedlaethol i gefnogi 

mabwysiadu teg ar dechnolegau ledled Cymru.
•	
•	 - Ystyried a oes potensial i gomisiynu triniaeth o 

rywle arall yn y DU mewn ystyriaethau arfarnu a 
chanllawiau HTW.

•	
•	 - Cynnwys asesiadau effaith ar gyllideb yn ein 

Canllaw.

Argymhelliad 8
Dylai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol roi manylion y camau gweithredu y 
bydd yn eu cymryd i ddatblygu’r dull o fabwysiadu 
technolegau meddygol yng Nghymru ymhellach. 
Dylai hyn gynnwys arwydd o’r ffordd y caiff 
prosiect Comisiynu drwy Werthuso yn Lloegr, ac 
opsiynau eraill ar gyfer gwerthuso, eu hystyried a’u 
haddasu ar gyfer cyd-destun Cymru.

Ein cyfraniad hyd yma 

• Mae ein Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda 
NICE yn ein galluogi i gadw wedi’n diweddaru am 
ei Comisiynu Drwy Werthuso a dulliau cysylltiedig 
eraill. 

• Rydym hefyd wedi cyfeirio at Gomisiynu Drwy 
Werthuso perthnasol pan fo hynny’n briodol 
i’n prosesau gwerthuso nodi pwnc a datblygu 
canllawiau.
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Argymhelliad 10
 
Dylai’r Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
amlinellu’r camau y bydd 
yn eu cymryd i hwyluso’r 
gwaith o ddatblygu ymhellach 
dreialon clinigol a gwaith 
ymchwil a datblygu a arweinir 
gan anghenion yng Nghymru 
gan gynnwys sut y bydd y 
rhain yn ymwneud â’r broses 
asesu/arfarnu technoleg 
meddygol.

Cyflawni yn erbyn argymhellion Llywodraeth Cymru

Argymhelliad 9
Dylai’r Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
ystyried rhoi systemau ar 
waith i fanteisio i’r eithaf 
ar dechnolegau meddygol 
newydd i gleifion ledled 
Cymru drwy sicrhau bod 
staff y GIG yn gallu cael yr 
hyfforddiant priodol.

Ein cyfraniad hyd yma

• Yn ein dyddiau cynnar gwnaethom ymgynnull Grwp Gorchwyl a Gorffen 
Drws Blaen, gan ddwyn ynghyd bartneriaid allweddol o Gymru, i gynllunio 
proses arwyddbostio glir sy’n cefnogi datblygwyr technoleg gyda 
chynhyrchion a allai roi budd mawr i Gymru. 

• Gwnaethom sefydlu grwp sefydlog Arwyddbostio Drws Blaen i ddarparu 
cefnogaeth ym maes technoleg iechyd yng Nghymru. Rydym wedi 
arwyddbostio’n llwyddiannus dros 30 o bynciau technoleg at gyrff, 
adnoddau ac offer allweddol. 

• Rydym wedi cynnig gweithdai meithrin gallu i gynyddu gwybodaeth 
am HTA ac economeg iechyd ym meysydd gofal ac iechyd yng Nghymru 
(tudalen 18). 

• Rydym yn rhan o grant Innovate UK i ystyried cyflwyniad Cynhyrchion 
Meddyginiaethol Therapi Uwch (ATMPS) yng Nghymru, gan gyfrannu at 
becynnau gwaith economeg iechyd a PPI. 

• Mae staff HTW wedi eu hyfforddi i ddarparu cyfleusterau META (Medtech 
Early Technical Assessment) NICE er mwyn helpu datblygwyr technoleg 
i fireinio eu cynigion o ran gwerth, nodi bylchau mewn tystiolaeth ac 
ystyried creu tystiolaeth werth chweil ar gyfer eu technolegau (gweler 
tudalen 9). 

• Rydym yng nghamau cynnar datblygu ein Swyddogaeth Cyngor 
Gwyddonol er mwyn helpu datblygwyr technoleg i ddeall pa dystiolaeth 
sydd ei hangen i gyflwyno achos argyhoeddedig i’r rheini sy’n talu ac yn 
comisiynu. 

• Gwnaethom amlinellu bylchau mewn ymchwil gyda’n cynhyrchion 
arfarnu. Rydym hefyd yn datblygu mecanweithiau i rannu’r bylchau hyn 
gyda rhanddeiliaid ymchwil allweddol. 

• Gwnaethom ddarparu ‘cymorthfeydd cynghori’ i Esiamplau Technoleg Iechyd 
Bevan er mwyn eu cefnogi i ddiffinio’n glir gynnig gwerth eu dyfeisiau arloesol 
ac annog casglu data arfaethedig ac ymchwil yn gynnar er mwyn creu achos 
tystiolaeth i gefnogi mabwysiadu (tudalen 20). 

• Gwnaethom ymateb i atgyfeiriadau uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru ar 
dechnolegau sydd angen cyngor gwyddonol.

Ein cyfraniad hyd yma 

• Rydym wedi cyllido tair bwrsariaeth i nyrsys blaenllaw ddilyn cyrsiau ar 
arfarnu economaidd a gynhelir gan y Coleg Nyrsio Brenhinol. 

• Rydym wedi sefydlu gweithdai meithrin gallu HTW ym maes Asesu 
Technoleg Iechyd ac Economeg Iechyd sydd wedi cael derbyniad da gydag 
ystod eang o randdeiliaid yn eu mynychu (tudalen 18). 

• Rydym wedi ymrwymo i raglen dreigl o weithdai yn y dyfodol i feithrin 
gallu mewn dulliau asesu technoleg mewn partneriaeth â’r Hwb 
Gwyddorau Bywyd Cymru. 

• Rydym wedi darparu hyfforddiant a datblygu offer i gefnogi ymgysylltiad 
cleifion a’r cyhoedd, dealltwriaeth a chyfraniadau i waith HTW.
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Argymhelliad 11
Dylai’r Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
sicrhau bod modelau o 
gynrychiolaeth cleifion a gofalwyr 
briodol yn cael eu hystyried 
a’u rhoi ar waith mewn gwaith 
ymchwil i dechnolegau meddygol 
a chynorthwyol a’r gwaith o’u 
datblygu, eu harfarnu a’u gwerthuso.

Ein cyfraniad hyd yma 

• Gwnaethom ddatblygu Strategaeth Cyfathrebu HTW i gysoni ein 
hymdrechion cyfathrebu, gan dargedu rhanddeiliaid allweddol a 
chodi ymwybyddiaeth o Ganllaw HTW. 

• Rydym wedi sefydlu Grwp Sefydlog PPI a recriwtio Swyddog PPI, 
ac rydym yn gweithio’n barhaus i weithredu PPI gwirioneddol ac 
effeithiol drwy HTW (gweler tudalen 25 am ragor o wybodaeth am 
ein hymdrechion PPI). 

• Mae ein holl Ganllawiau yn cynnwys crynodeb mewn iaith glir er 
mwyn eu gwneud mor hawdd â phosibl i’r cyhoedd eu deall. 

• Gwnaethom arwain grwpiau ffocws ac rydym yn arwain ar 
adolygiad systematig i sefydlu safbwyntiau cleifion a’r cyhoedd ar 
gynhyrchion therapi celloedd a genynnau drwy Ganolfan Triniaeth 
Therapi Uwch Cymru a Chanolbarth Lloegr.

Argymhelliad 12
Dylai’r Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol nodi’r 
camau y bydd yn eu cymryd, a’r 
amserlenni cysylltiedig, er mwyn 
sicrhau y gall strwythurau ariannol 
a phrosesau cyllidebol GIG Cymru 
gefnogi’r broses o fabwysiadau 
technolegau meddygol priodol 
yn effeithiol. Dylai hyn gynnwys 
cyfeiriad at waith cynllunio yn y 
tymor hwy a sicrhau perthynas 
agosach rhwng arian cyfalaf ac 
arian refeniw.

Ein cyfraniad hyd yma 

• Rydym wedi cynnwys dadansoddiadau effeithiolrwydd cost 
ac effaith ar adnoddau yng Nghanllawiau HTW, lle bo hynny’n 
bosibl er mwyn llywio dyraniad adnoddau yn effeithlon a rhoi 
amcangyfrifon o ran effaith ar gyllideb. 

• Gwnaethom gynnwys disgrifiad o gynnig HTW yn adran ‘Galluogwr’ 
Fframwaith Cynllunio GIG Cymru 2020-2023. 

• Byddwn yn cynnwys Canllawiau HTW ym mhecyn cymorth 
cenedlaethol yr Uned Cyflenwi Cyllid cenedlaethol o 2020 ymlaen. 

• Byddwn yn cyflwyno papur i Fwrdd Effeithlonrwydd GIG Cymru 
2020 er mwyn amlygu’r arbedion cost a’r arbedion effeithlonrwydd 
posibl.

Argymhelliad 13
Dylai’r Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
weithio gydag awdurdodau lleol a 
byrddau iechyd i rannu arfer da ac 
ystyried datblygiad model ariannu 
sy’n seiliedig ar lwybr y cleifion.

Ein cyfraniad hyd yma 

• Mae gennym gynrychiolaeth o faes gofal cymdeithasol ar ein 
pwyllgorau. 

• Rydym wedi cyflwyno mewn fforymau gofal cymdeithasol 
allweddol er mwyn annog atgyfeirio pynciau technoleg gofal 
cymdeithasol. 

• Gwnaethom ddechrau ymgysylltu â’r Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol gyda’r nod o ysgogi cyflawniad strategol 
gwasanaethau cymdeithasol mewn cydweithrediad agos â maes 
iechyd.
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Cawsom ddyfarniad cyllid am dair blynedd gwerth £3 miliwn (Ebrill 2018 - Mawrth 2021) gan Raglen 
Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg Llywodraeth Cymru.

Cyllid

Gwneir neu arweinir yr holl waith sydd yn ein 
hadroddiad gan dîm Technoleg Iechyd Cymru 
(HTW).

Rydym yn grwp amlddisgyblaeth sy’n cynnwys 
clinigwyr, ymchwilwyr gwasanaeth iechyd 
ac economegwyr iechyd, gyda chefnogaeth 
gwyddoniaeth gwybodaeth, cyfathrebu, rheoli 
prosiect a gweinyddol.

Rydym wedi tyfu o dîm o dri o bobl ym mis 
Tachwedd 2017 i bron i 20 o bobl heddiw. 

Yn hanfodol i’n llwyddiant fu mewnbwn 
aelodau arbenigol ein pwyllgor, oherwydd 
hebddynt hwy ni fyddai ein gwaith yn bosibl.

Diolch am ddysgu am ein rôl i gefnogi 
ein dull cenedlaethol i ganfod, arfarnu a 
mabwysiadu technolegau iechyd nad ydynt yn 
feddyginiaethau yng Nghymru.

Ein tîm

Dyrannu ein cyllideb refeniw 
i 70% o gostau staff a 30% o 
gostau nad ydynt yn staff.

Adrodd am danwariant cymedrol yn ein 
blwyddyn gyntaf ac rydym ar darged 
i gyflawni o fewn ein cyllideb yn yr ail 

flwyddyn.

Creu 20 o swyddi 
gyda 17 swyddi 

cyfwerth ag amser 
llawn ar hyn o bryd.

Contractio gyda naw cyflenwr allanol i roi 
cefnogaeth i ddarpariaeth ein swyddogaeth 

Asesu Technoleg Iechyd.

Derbyn cyllid grant gwerth 
gan Ganolfan Therapi 

Triniaeth Canolbarth Lloegr 
a Chymru am gyfnod o ddwy 

flynedd.

Ers ein sefydlu rydym wedi:
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Gweledigaeth ar gyfer 2020
Rydym wedi gwneud cynnydd rhagorol mewn sefydlu HTW, cryfhau ein henw da a gwireddu ein diben. Trwy 
gydol 2020 ac wedi hynny, byddwn yn parhau i dargedu meysydd blaenoriaeth gofal ac iechyd yng Nghymru, 
yn cynnwys atal cyflyrau iechyd, lleihau anghydraddoldeb iechyd a chynyddu mynediad at dechnolegau 
iechyd. 

Dyma ein nodau allweddol ar gyfer 2020.

Canfod
• Mireinio ein prosesau sganio’r gorwel a nodi 

pynciau. Yn benodol, byddwn yn gwreiddio 
HealthTech Connect NICE yn ein prosesau nodi. 

• Ailddyblu ein hymdrechion i nodi’n rhagweithiol 
a blaenoriaethu technolegau y disgwylir iddynt 
gael effaith fawr a bodloni anghenion pobl yng 
Nghymru. 

• Defnyddio’r offeryn META gyda’r sector gwyddor 
bywyd ac arloeswyr technoleg i nodi bylchau 
mewn tystiolaeth a hybu creu tystiolaeth werth 
chweil.  

• Lansio swyddogaeth cyngor gwyddonol HTW i 
gynyddu gwybodaeth datblygwyr technoleg am 
ofynion tystiolaeth HTA ar gyfer eu cyflwyno. 

• Rhannu bylchau tystiolaeth i’w nodi gyda 
phartneriaid ymchwil ac academia er mwyn nodi 
anghenion ymchwil mewn meysydd iechyd a gofal 
sy’n flaenoriaeth.

Arfarnu
• Cynyddu swm ein hallbwn arfarnu, yn cynnwys 

targed o 12 Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth (EAR) 
chwim gyda Chanllaw HTW. 

• Sicrhau bod ein prosesau wedi’u cynllunio’n 
briodol ar gyfer pynciau technoleg ym maes gofal 
cymdeithasol. 

• Gweithio gyda phartneriaid y diwydiant i ddatblygu 
cynnyrch a phroses asesu technoleg arloesol ar gyfer 
technolegau nad ydynt yn feddyginiaethau sy’n dod 
i’r amlwg. 

• Adeiladu ar ein gweithdai cyflwyno HTA i gynyddu 
llythrennedd y sector gofal yng Nghymru mewn 
cysyniadau a dulliau HTA, er mwyn annog gwneud 
penderfyniadau wedi’u llywio gan dystiolaeth mewn 
arfer bob dydd. 

• Datblygu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda 
Chanolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan 
(AWTTC) a Grwp Strategaeth Meddyginiaethau 
Cymru Gyfan (AWMSG) er mwyn archwilio cyfleoedd 
i gydweithio ar bynciau sy’n croesi ffiniau technoleg 
meddygaeth a thechnoleg nad sy’n feddyginiaeth 
traddodiadol.

Mabwysiadu
• Mireinio ein prosesau dyrannu Canllawiau i 

dargedu ein Canllawiau at randdeiliaid allweddol. 
Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda SHTG i 
gynhyrchu bwletin chwarterol, yn rhoi sylw i 
gyngor ac arweiniad HTA gan asiantaethau ledled 
y DU ac Ewrop. 

• Gweithio gyda chyfarwyddwr meddygol a 
byrddau iechyd lleol i sefydlu proses i hwyluso 
ystyriaeth mater o drefn a’r nifer sy’n mabwysiadu 
canllawiau allweddol HTW a NICE. 

• Cynnal rhaglen beilot ac arfarnu swyddogaeth 
archwilio genedlaethol HTW i fonitro cyfraddau 
mabwysiadu ac effaith canllawiau technoleg HTW 
a NICE ledled Cymru. 

• Archwilio datblygiad gwasanaeth ymateb chwim 
i dystiolaeth ar gyfer paneli Ceisiadau Cyllido 
Cleifion Unigol (IPFR) y bwrdd iechyd.

Cydweithredu ac Ymgysylltu
• Codi ein proffil o fewn y sector gofal cymdeithasol ac 

annog pynciau technoleg gofal cymdeithasol ar gyfer 
eu harfarnu. 

• Cryfhau ein gweithgareddau PPI, yn cynnwys rhoi ein 
hoffer PPI ar waith. 

• Gweithio gyda grwpiau rhanddeiliaid cenedlaethol 
yng Nghymru, yn cynnwys y rhwydweithiau clinigol a 
grwpiau cyflyrau iechyd mawr, i lywio datblygiadau 
gwasanaeth strategol. 

• Cynyddu ein hymgysylltu â’r sector gwyddor 
bywyd yng Nghymru, gan adeiladu ar sefydliad ein 
Cydweithrediad Grwp Defnyddwyr y Diwydiant. 

• Adeiladu ar ein perthynas gyda Hwb Gwyddorau 
Bywyd Cymru a chytuno ar Femorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth i gyd-feithrin amgylchedd 
cefnogol ar gyfer technolegau arloesol.
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Cysylltu a ni

Cyfeiriad
Technoleg Iechyd Cymru 
Ail Lawr
Hwb Gwyddorau Bywyd
3 Sgwâr y Cynulliad
Caerdydd
CF10 4PL

E-bost
info@healthtechnology.wales

Ffôn
+44 (0)29 2046 8947

Gwefan 
www.healthtechnology.wales

Cofrestru ar gyfer 
rhestr bostio
https://bit.ly/HTWmc1

Cyfryngau cymdeithasol
 
Twitter
@HealthTechWales

LinkedIn
‘Health Technology Wales’
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Wyddoch chi am dechnoleg gofal neu brosiect 
arloesol nad sy’n feddyginiaeth a allai wella

gofal ar gyfer pobl Cymru?

Gall unrhyw un awgrymu pwnc i Technoleg 
Iechyd Cymru ei arfarnu gan ddefnyddio ein 
ffurflen ‘awgrymu pwnc’ syml o’n gwefan. 

Cymerwch y camau nesaf:
www.healthtechnology.wales/suggest-a-topic


