
Cynllun Strategol 2021-2025

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg 
This document is available in English

Gwell Iechyd | Ysgogir gan Dystiolaeth



2Cynllun Strategol HTW 2021-2025 Gwell Iechyd | Ysgogir gan Dystiolaeth

Datblygwyd gan Technoleg Iechyd Cymru (HTW) mewn
ymgynghoriad â rhanddeiliaid allweddol

Mae cyfnod sefydlu HTW wedi’i gwblhau. Mae Cynllun Strategol HTW 2021-2025 yn amlinellu 
nodau ac amcanion strategol uniongyrchol a thymor canolig ein sefydliad.

Datblygwyd y Cynllun Strategol hwn mewn modd iterus gan ddefnyddio cymysgedd o ddulliau 
a gwahodd cyfraniadau gan randdeiliaid allweddol HTW: Llywodraeth Cymru; arweinwyr barn 
allweddol o fewn system iechyd a gofal cymdeithasol Cymru; ac aelodau o grwpiau allweddol 
gwneud penderfyniadau HTW gan gynnwys y Grŵp Gweithredol, Panel Arfarnu, Grŵp Asesu, 
Grŵp Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd a’r Fforwm Rhanddeiliaid. Yn ogystal, cynhaliwyd cyfres 
o weithdai a thrafodaethau mewnol gyda thîm HTW. Yn olaf, postiwyd y Cynllun Strategol ar 
gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ar wefan HTW gyda gweithgareddau cyfathrebu er mwyn annog 
adborth.

Dylid ystyried Cynllun Strategol HTW yn ddogfen fyw. Caiff ei fireinio’n barhaus i adlewyrchu’r 
blaenoriaethau sy’n newid a’r galw ar adnoddau HTW.
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1. Cyd-destun strategol

Sefydlwyd Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yng nghyd-destun agenda polisi iechyd a gofal 
cymdeithasol uchelgeisiol ac esblygol i Gymru, sy’n nodi cynllun clir i:

• Sicrhau bod egwyddorion gofal darbodus wedi’u 
gwreiddio’n gadarn yn yr holl wasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol (PHC 2013). 

• Cydnabod y rôl ganolog sydd gan dechnoleg i’w 
chwarae mewn gwella darpariaeth gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol  (HSCC 2014).

•	
• Gwella lles pobl a gofalwyr sydd angen cefnogaeth, 

a gweddnewid gwasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru (SSWBA 2014). 

• Gwella lles cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol dinasyddion yn y 
dyfodol (WFGA 2015).

•	
• Cyflwyno dyletswydd economaidd gymdeithasol, sy’n ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff cyhoeddus 

roi sylw dyledus i’r angen i leihau’r anghydraddoldebau o ran canlyniadau sy’n deillio o 
anfantais economaidd gymdeithasol (WA45 2017). 

• Trawsnewid gwasanaethau i ddarparu gofal o’r ansawdd uchaf sy’n ddi-dor, yn rhagweithiol 
ac yn cael ei ddarparu mor agos â phosibl i gartrefi pobl (PRHSCW 2018). 

• Ail-gynllunio dull system gyfan sy’n rhoi pwyslais ar atal, annog hunanreolaeth, wedi’i 
gefnogi gan wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig sy’n defnyddio manteision 
technolegau newydd sydd ar gael (AHW 2019).

•	
• Meithrin system iechyd a gofal sy’n dysgu, datblygu gwasanaethau clinigol cydnerth a 

modern sydd wedi’u gwreiddio mewn dull gydol oes ac sy’n mynd i’r afael â blaenoriaethau 
trawsbynciol i ddarparu gofal darbodus seiliedig ar werth ledled Cymru (NCF 2021).

Bydd HTW yn cyfrannu’n sylweddol i gyflawni’r cynllun hwn ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol 
yng Nghymru drwy arfarnu’r dystiolaeth wyddonol er mwyn llywio penderfyniadau o ran 
mabwysiadu a dadfuddsoddi technolegau. Bydd hyn annog y defnydd gorau ar yr adnoddau prin 
sydd ar gael i fuddsoddi mewn technolegau iechyd a gofal cymdeithasol, a rhoi’r budd gorau y 
gallant eu cynnig o ran iechyd i bobl Cymru.

http://www.healthtechnology.wales
http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1011/Bevan Commission Simply Prudent Healthcare v1 04122013.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld10054%20-%20report%20by%20the%20health%20and%20social%20care%20committee%20on%20the%20inquiry%20into%20access%20to%20medical%20technologies%20in%20wales/cr-ld10054-w.pdf
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-sswb
https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/2017/4/section/45/enacted
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-01/Adolygiad-o-Iechyd%20a-Gofal-Cymdeithasol-adroddiad-terfynol.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/yn-gryno-cymru-iachach-ein-cynllun-iechyd-a-gofal-cymdeithasol.pdf
https://llyw.cymru/fframwaith-clinigol-cenedlaethol-system-ddysgu-iechyd-gofal
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2. Ynglŷn â HTW
Corff asesu technoleg iechyd (HTA) cenedlaethol sy’n gweithio i wella ansawdd iechyd a gofal cymdeithasol 
yng Nghymru yw HTW. Fe’n sefydlwyd yn 2017, a’n cylch gwaith yw ‘‘darparu dull strategol, wedi’i 
symleiddio a’i gydgysylltu’n genedlaethol ar gyfer nodi, arfarnu a mabwysiadu technolegau meddygol 
mewn arfer ledled Cymru.’’ (MHSS 2015)

Proses amlddisgyblaethol yw HTA sy’n defnyddio dulliau penodol i benderyfnu ar werth technoleg 
iechyd ar wahanol adegau yn ei gylch oes. Y diben yw llywio penderfyniadau a hyrwyddo system 
iechyd sy’n deg ac o ansawdd uchel.

INAHTA 2020

“ “

Rydym yn ymchwilio ac yn arfarnu’r dystiolaeth orau sydd ar gael yn ymwneud â thechnoleg iechyd neu 
ofal cymdeithasol o safbwynt clinigol ac o ran effeithiolwydd cost. Yn seiliedig ar y dystiolaeth hon, rydym 
yn	cyhoeddi	canllawiau	cenedlaethol	yngl•n	ag	a	ddylai’r	dechnoleg	gael	ei	mabwysiadu	i’w	defnyddio	yng	
Nghymru.

Sefydlwyd HTW i fynd i’r afael ag argymhelliad 3 Ymchwiliad i’r Mynediad at Dechnolegau Meddygol yng 
Nghymru 2014, a oedd yn argymell sefydlu ‘‘... mecanwaith arfarnu technolegau meddygol Cymru gyfan...’’  
(HSCC 2014).

Cawn ein hariannu gan Lywodraeth Cymru a’n cynnal o fewn GIG Cymru, ond rydym yn annibynnol ar y ddau 
ohonynt. Mae ein cylch gwaith yn ymdrin ag unrhyw dechnoleg iechyd neu ofal cymdeithasol nad yw’n 
feddyginiaeth, megis dyfeisiau meddygol, profion diagnostig, mewnblaniadau, gweithdrefnau llawfeddygol, 
technolegau cynorthwyol, arloeseddau digidol a newidiadau i lwybrau gofal.

Rydym yn cydweithio â phartneriaid ar draws y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a thechnoleg er mwyn 
sicrhau dull Cymru gyfan, a gall unrhyw un awgrymu pwnc technoleg i ni ei werthuso.

Daeth adolygiad arbenigol annibynnol o gynnydd HTW yn ystod tair blynedd gyntaf ei weithrediad 
i’r casgliad bod ‘‘...HTW yn ddigamsyniol yn cyflawni ei swyddogaeth graidd o ddarparu canolfan 
arbenigedd bwrpasol yng Nghymru ar gyfer nodi, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd...’’ Gwnaeth 
yr adolygiad awgrymiadau ar gyfer gwelliannau, sydd wedi helpu i lywio’r amcanion strategol ar gyfer 2021-
2025.

https://senedd.wales/laid%20documents/gen-ld10104%20-%20response%20to%20recommendations%20from%20the%20health%20and%20%20social%20care%20committee%20-%20inquiry%20into%20access%20to%20medical%20techn/gen-ld10104-w.pdf
https://www.inahta.org/
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld10054%20-%20report%20by%20the%20health%20and%20social%20care%20committee%20on%20the%20inquiry%20into%20access%20to%20medical%20technologies%20in%20wales/cr-ld10054-w.pdf
https://www.healthtechnology.wales/wp-content/uploads/2021/01/202011-HTW-Report-3-Year-Progress-Review.pdf
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3. Gweledigaeth, cenhadaeth a
 gwerthoedd

3.1 Gweledigaeth
Bod yn sefydliad HTA o’r radd flaenaf sy’n hwyluso’r gwaith o nodi, arfarnu a mabwysiadu technolegau 
iechyd a gofal cymdeithasol sy’n cynnig yr addewid mwyaf i sicrhau gwell iechyd, lles a gwerth i bobl Cymru. 

3.2 Cenhadaeth
Ysgogi gwelliannau yn iechyd y boblogaeth a gwasanaethau gofal cymdeithasol, drwy ddefnyddio’r 
dystiolaeth orau sydd ar gael i lywio penderfyniadau ynglŷn â defnydd priodol o arloeseddau technoleg 
iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 

3.3 Gwerthoedd
Mae tri gwerth allweddol - ansawdd, ymatebolrwydd a chydweithrediad – yn sail i holl waith HTW.

Ansawdd

Mae HTW yn cynhyrchu canllawiau awdurdodol ac annibynnol, a ddatblygir gan ddefnyddio dulliau crynhoi 
tystiolaeth cadarn a thryloyw, i hyrwyddo defnydd technolegau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n rhoi’r budd 
a’r gwerth gorau i Gymru.

Ymatebolrwydd

Mae HTW yn cynnig mewnbwn amserol i gefnogi anghenion penderfyniadau defnyddwyr gwasanaeth, 
gofawlyr, lluniwyr polisïau, darparwyr iechyd a gofal a datblygwyr technoleg ledled Cymru.

Cydweithrediad

Mae HTW yn gweithio mewn partneriaeth ag eraill, gan ymgysylltu â rhanddeiliaid ar draws y sectorau 
iechyd, gofal cymdeithasol a thechnoleg i gefnogi penderfyniadau sydd wedi’u llywio gan dystiolaeth.

http://www.healthtechnology.wales
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4. Nodau ac amcanion strategol
Amlinellir ein pedwar nod strategol ar gyfer 2021-2025 isod, ochr yn ochr â’n pum prif amcan sy’n 
flaenoriaeth ar gyfer 2021-2022.

4.1  Nod strategol: Adnabod

   Adnabod y technolegau technolegau y mae disgwyl iddynt gael effaith fawr ar   
   wasanaethau iechyd a gofal ac sydd o’r budd mwyaf i bobl Cymru.

Amcanion

• Ehangu ymdrechion HTW i adnabod, blaenoriaethu a dewis pynciau.
•	
• Datblygu a hyrwyddo mecanweithiau atgyfeirio pynciau yn uniongyrchol ar gyfer Byrddau Iechyd 

Lleol, Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, Awdurdodau Lleol, Gofal Cymdeithasol Cymru, Iechyd a 
Gofal Digidol Cymru, darparwyr gofal ac Arolygiaethau Gofal perthnasol.

•	
• Blaenoriaethu’r gwaith o adnabod pynciau sydd ag effaith ddisgwyliedig sylweddol ar 

wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.
•	
• Sicrhau bod prosesau adnabod a dewis pynciau yn briodol ar gyfer ymyriadau technoleg gofal 

cymdeithasol a digidol arloesol.
•	
• Cytuno ar fecanweithiau rhwng HTW a chyrff HTA eraill y DU i sicrhau dull cydweithredol ar gyfer 

adnabod pynciau ac osgoi dyblygu ymdrech.
•	
• Sicrhau dull cylch oes cyflawn, gan adnabod pynciau buddsoddi a dadfuddsoddi ar gyfer eu 

harfarnu.
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4.2  Nod strategol: Arfarnu

   Sicrhau newid sylweddol yn swm allbynau tystiolaeth HTW, gan hyrwyddo dull        
   cenedlaethol cydgysylltiedig ar gyfer gwneud penderfyniadau wedi’u llywio gan    
   dystiolaeth ynglŷn â thechnolegau nad ydynt yn feddyginiaethau ledled Cymru.

Amcanion

• Cynyddu’n sylweddol allbwn arfarnu tystiolaeth a chanllawiau HTW. 

• Targedu arloeseddau gofal cymdeithasol a digidol ar gyfer eu harfarnu.
•	
• Cefnogi gwneud penderfyniadau gofal a pholisi COVID-19 sy’n hollbwysig o ran amser. 

• Archwilio cyfleoedd i gydweithio â chyrff HTA y DU i gyd-gynhyrchu, addasu a chyd-frandio 
canllawiau technolegau. 

• Darparu cefnogaeth tystiolaeth i bwyllgorau gwneud penderfyniadau allweddol Cymru. 

• Sicrhau gwelliant parhaus mewn dulliau arfarnu HTW a chydymffurfiad â’r arfer rhyngwladol 
gorau.

4.3  Nod strategol: Mabwysiadu

   Gwella ansawdd iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, drwy ledaenu canllawiau     
   cenedlaethlol seiliedig ar dystiolaeth sy’n annog mabwysiadu technolegau y mae   
   disgwyl iddynt gael effaith sylweddol yng Nghymru.

  Amcanion

• Cynnal rhaglen beilot a chyflwyno’n raddol swyddogaeth archwilio mabwysiadu technoleg HTW. 

• Datblygu cynllun monitro mabwysiadu ar gyfer pob canllaw HTW cenedlaethol. 

• Lleoli Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol (SAS) HTW i gefnogi’r sector gwyddor bywyd a chyd-destun 
arloesedd Cymru. 

• Cytuno a rhoi ar waith broses gomisiynu genedlaethol ar gyfer technolegau gyda chanllawiau 
cefnogol HTW.

•	
• Sefydlu mwy o gydraddoldeb rhwng technolegau sy’n feddyginiaethau ac nad ydynt yn 

feddyginiaethau, gan fynd i’r afael ag anghyfartaledd mecanweithiau cymhell a chynrychiolaeth o 
fewn polisïau a strwythurau allweddol y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

http://www.healthtechnology.wales
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4. Nodau ac amcanion strategol

  4.4  Nod strategol: Ymgysulltu

   Hyrwyddo gwell dealltwriaeth a defnydd o allbynnau HTA HTW gyda rhanddeiliaid      
   allweddol iechyd a gofal cymdeithasol Cymru.

Amcanion 

• Diweddaru Strategaeth Cyfathrebu HTW i ehangu ac optimeiddio ymgysylltiad HTW â 
rhanddeiliaid. 

• Gwella a chyhoeddi dulliau a phrosesau HTW. 

• Meithrin gallu HTA mewn systemau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

• Cefnogi ymchwil o bwysigrwydd cenedlaethol a rhyngwladol. 

• Darparu datblygiad proffesiynol parhaus i aelodau grwpiau gwneud penderfyniadau HTW.
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   4.5  Pum prif amcan sy’n flaenoriaeth ar gyfer 2021-2022

    •     Ehangu ymdrechion HTW i adnabod, blaenoriaethu a dewis pynciau. 
 
     •     Cynyddu’n sylweddol allbwn arfarnu tystiolaeth a chanllawiau HTW. 

 •     Targedu arloeseddau gofal cymdeithasol a digidol ar gyfer eu harfarnu. 
 

 •     Cefnogi gwneud penderfyniadau gofal a pholisi COVID-19 sy’n hollbwysig o ran amser.

      •     Cynnal rhaglen beilot a chyflwyno’n raddol swyddogaeth archwilio mabwysiadu technoleg HTW.

Mae cynigion gweithredu manwl sy’n amlinellu gweithgareddau allweddol i gyflawni Cynllun Strategol HTW, 
gyda llinell amser wedi’i blaenoriaethu, i’w cael ar gais.


