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ASTUDIAETH ACHOS

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BETSI CADWALADR 

Dull seiliedig ar gymhwysedd i ddatblygu capasiti gweinyddol i gefnogi 

gweithio ar sail ardal leol

Cefndir

Yn sgîl cyflwyno ‘gweithio ar sail ardal leol’, roedd angen i staff gweinyddol allu 

gweithio’n wahanol er mwyn darparu gwasanaeth mwy hyblyg ac ymatebol i dimau’r

ardaloedd lleol.

Mae gan yr ardaloedd lleol boblogaeth o rhwng tua 30,000 a 50,000 o bobl. Yn ôl 

Llywodraeth Cymru, dyma’r maint delfrydol o ran poblogaeth i alluogi’r 

gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a chymunedol i gydweithio’n effeithiol i 

gefnogi’r trigolion. 

Mae gan bob ardal leol Dîm Arwain amlasiantaeth sy’n edrych ar sut y gall 

gwasanaethau yn y gymuned weithio gyda’i gilydd i ymateb i anghenion trigolion 

lleol,  gyda’r nod cyffredinol o geisio cadw pobl yn agosach at eu cartrefi am gyfnod 

hwy a pheidio â gorfod derbyn pobl i’r ysbyty’n ddiangen.

Cyn cyflwyno’r ardaloedd lleol, gweithiai’r timau gweinyddol mewn ysbyty neu glinig 

cymunedol ac fe’u rheolid gan y sefydliadau hynny lle roeddent wedi’u lleoli.  Roedd 

eu trefniadau rheoli’n wahanol, roedd ganddynt rolau gwahanol yn aml, ac nid 

oeddent yn gallu gwneud gwaith llanw mewn ysbytai neu glinigau eraill gan fod yr 

arferion gweithio’n wahanol ym mhob ardal. Nid oedd staff ysbytai cymunedol a 

chlinigau cymunedol yn cyfathrebu â’i gilydd ac roeddent yn gweithio yn eu 

cylchoedd bach eu hunain. Datblygwyd prosesau a weddai i anghenion lleol ond nid 

oeddent yn drosglwyddadwy ar draws yr ardal.   

Er mwyn ymgymryd ag ailgynllunio rolau, mae’n hanfodol gweithio mewn 

partneriaeth â’r staff presennol i ddiffinio proffil cymhwysedd y staff y mae eu hangen 

i ddarparu’r gwasanaeth.  Proffil cymhwysedd y staff yw’r wybodaeth, y 

ddealltwriaeth, y gwerthoedd a’r perfformiad sy’n ofynnol er mwyn darparu 

gwasanaeth neu agwedd ar ofal yn ddiogel i ddefnyddwyr y gwasanaeth.
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Gall defnyddio Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) i amlinellu proffiliau 

cymhwysedd staff ein helpu i ddeall

 Anghenion y claf/gwasanaeth

 Y tasgau/swyddogaethau sy’n ofynnol er mwyn diwallu’r anghenion hynny  

Buom yn gweithio gyda’r timau ardal ym mhob band a thrwy weithdai wedi’u 

hwyluso, cefnogwyd hwy i ystyried beth oedd yn dda, beth y gellid ei wella, beth 

oedd yn heriol a beth yr oedd defnyddwyr y gwasanaeth yn ei hoffi ynghylch y ffordd 

roedd eu gwasanaeth gweinyddol yn gweithredu ar y pryd. Yna, fe ddefnyddiwyd y 

dystiolaeth hon i gefnogi timau o nifer o ysbytai cymunedol a chlinigau i ystyried sut y 

gallent hwy ddefnyddio’r arferion da  ac ailadrodd hyn ar draws yr ardal. Trwy herio’r 

staff am y gwasanaeth y maent yn ei ddarparu a’r ffordd maent yn gwneud hynny, 

gallwn ystyried pa sgiliau a chymwyseddau sydd eu hangen ar gyfer rôl sy’n hybu

hyblygrwydd i weithio ar bob safle.  Mae amlinellu’r rolau hyn gan ddefnyddio’r SGC

mewn partneriaeth â staff yn golygu y gall staff ddeall yn well y sgiliau a’r 

cymwyseddau sydd eu hangen arnynt i gyflawni’r rôl estynedig yn fedrus.  

Drwy wneud y gwaith hwnnw, gallem gynhyrchu proffiliau rôl diffiniedig ar gyfer staff 

ar lefel 2, lefel 3 a lefel 4 fframwaith gyrfa’r GIG a oedd yn manylu ar y SGC sy’n 

ofynnol ar gyfer y rôl ac yn diffinio cwmpas yr ymarfer ar ei chyfer. 

Daeth y staff i ddeall yn well beth oedd gweithio mewn ardal leol yn ei olygu, mae’r 

cyfathrebu’n fwy effeithiol, mae’n haws trefnu gwaith llanw yn ystod cyfnod gwyliau 

staff a gwelodd rhai o’r staff eu bod wedi gallu datblygu sgiliau newydd sydd wedi’u 

cynorthwyo i deimlo’n fwy hyderus ac i symud ymlaen yn eu gyrfa.      

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn darparu gofal iechyd ar draws 

Gogledd Cymru ac yn cyflogi dros 16,100 o staff

Defnyddio’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC)

Mae’r Bwrdd wedi defnyddio amrywiaeth o fframweithiau i ddatblygu’r gweithlu gan 

gynnwys:

 Gweinyddiaeth Fusnes
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 Gwasanaeth i Gwsmeriaid 

 Sgiliau Iechyd Clinigol

 Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 Iechyd Meddwl Oedolion

Maent yn ddefnyddiol ar gyfer 

 Rheolwyr – Mae’r SGC yn darparu templed o gymwyseddau y mae ar staff 

eu hangen ar gyfer eu rôl. Hefyd maent yn darparu fframwaith ar gyfer asesu 

cymhwysedd staff, gan sicrhau y gellir rheoli dirprwyo tasgau clinigol ac 

anghlinigol yn ddiogel   

 Aseswyr - Mae’r SGC yn darparu fframwaith ar gyfer asesu cymhwysedd 

staff.

 Darparwyr Addysg – Trwy weithio gyda chyflogwyr, gall darparwyr addysg 

ddatblygu pecynnau hyfforddi pwrpasol. Mae’r SGC yn darparu fframwaith ar 

gyfer datblygu a thrwy hynny yn sicrhau bod yr addysg yn diwallu anghenion y 

gweithlu. 

 Staff – Mae’r SGC yn offeryn defnyddiol ar gyfer hunanasesu ac yn fodd o 

adnabod a disgrifio cyflawniadau personol.  Maent yn cynnig sail ar gyfer 

datblygiad proffesiynol parhaus. 

 Timau -  Gall cynnal asesiad gan ddefnyddio SGC ddatblygu dealltwriaeth o’r 

bylchau o ran sgiliau a dealltwriaeth a’n helpu i ddeall sut y byddai modd 

datblygu timau i ddiwallu anghenion y gwasanaeth 

.

At ba ddiben? 

Rydym yn defnyddio’r SGC i ddatblygu dealltwriaeth o ofynion rôl newydd sydd wedi 

newid neu ehangu. Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau a staff 

i ddatblygu proffiliau cymhwysedd ar gyfer y gweithlu sy’n cefnogi taith effeithlon i 

gleifion, trwy sicrhau bod y staff cywir â’r sgiliau a’r cymhwysedd priodol yn gallu 

ymgymryd â’u rôl yn ddiogel ac yn fedrus. 

Mae defnyddio’r SGC yn rhoi sylfaen o dystiolaeth i’r Bwrdd a gellir defnyddio’r 

fframweithiau cymhwysedd mesuradwy i ddelio â meysydd o newid a chefnogi 

addysg y staff yn effeithlon. Mae’r SGC yn darparu fframwaith o sicrwydd bod y staff 

yn ddiogel ac yn fedrus i ymgymryd â’r rolau estynedig a ddatblygwyd.    

Un o ganlyniadau datblygu fframweithiau cymhwysedd yw ein bod yn gallu gweithio 

gyda darparwyr addysg i ddatblygu pecynnau dysgu penodol sy’n diwallu anghenion 

y gwasanaeth, ac yn cefnogi datblygiad y gweithlu. Mae datblygu pecynnau o 

‘ddysgu fesul tamaid’ sy’n gysylltiedig â chymhwysedd yn sicrhau’r Bwrdd Iechyd 

bod yr addysg yn addas i’r diben ac yn addas ar gyfer datblygu staff o fewn ein 

gwasanaethau.

Tystiolaeth gan ddefnyddwyr 
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“Mae defnyddio SGC wedi helpu staff i ddeall yn glir yr hyn a ddisgwylid ganddynt yn 

eu rolau ac amlygu anghenion hyfforddi yn y dyfodol. Rhoddodd y Safonau 

fframwaith inni sy’n cysylltu datblygiad staff ag anghenion y gwasanaeth”. (Laura 

Vernon, Dirprwy Reolwr Gweithrediadau)

Buddion 

 Mae cleifion yn elwa trwy fod y Bwrdd Iechyd yn sicrhau bod ganddo staff 

sydd â’r sgiliau a’r cymhwysedd addas i ddarparu eu gofal. 

 Mae staff yn elwa trwy gael dealltwriaeth glir o’r hyn ddisgwylir ganddynt yn 

eu rôl.  Mae’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn cefnogi staff i ddeall y 

wybodaeth a’r perfformiad yn ogystal â’r gwerthoedd sydd eu hangen ar gyfer 

eu rôl.

 Mae staff yn elwa trwy ddatblygu mwy o hyder yn eu hymarfer clinigol 

 Mae’r maes gwasanaeth penodol yn elwa trwy gael staff sy’n fedrus ac yn

hyderus  

 Mae cymhwysedd yn drosglwyddadwy ac felly mae’r sefydliad ehangach yn 

elwa trwy allu efelychu arferion da ar draws sawl maes gwasanaeth 

Y dyfodol 

Byddwn yn parhau i ddefnyddio dull sy’n seiliedig ar gymhwysedd i ailgynllunio rolau 

yn ein gwasanaeth gan ei fod yn ddull sy’n 

 Rhoi’r cleifion/defnyddiwr y gwasanaeth yng nghanol y newid sy’n digwydd yn y 

gwasanaeth ac yn cefnogi’r canlynol:

o Datblygu gwasanaeth neu weithlu sydd wedi’i adeiladu o gwmpas 

anghenion y cleifion a defnyddwyr y gwasanaeth

o Cynnwys staff ac annog ymgysylltu o’r cychwyn cyntaf, datgloi  

gwybodaeth ac arbenigedd o fewn y gwasanaeth

o Datblygu gweithlu sydd â’r sgiliau priodol i ddarparu’r gwasanaeth 

priodol, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn ac am y gost gywir.

o Galluogi’r gwasanaeth i wybod yn well beth yw’r gofynion o ran addysg 

a hyfforddiant i’r gweithlu a ddarperir gan y darparwyr addysg ac i 

ddylanwadu ar hynny

 Hyrwyddo cynllunio integredig gan ystyried y gwasanaeth, y gweithlu ac 

agweddau ariannol trwy nodi’n glir ofynion y gwasanaeth, y cymhwysedd 

cysylltiedig â’r staff y bydd eu hangen i ymgymryd â’r swyddogaeth yn 

ddiogel.

Awdur: Mandy Hughes
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