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Cyflwyniad
Mae Sgiliau Iechyd yn gwneud camau mawr yng Nghymru, yn gweithio mewn partneriaeth
agos gydag ystod eang o fudd-ddeiliaid. Ein nod yw cefnogi cyflogwyr gofal iechyd i
drawsnewid gweithlu'r sector i fodloni anghenion iechyd a gofal iechyd y wlad.
Mae'r diweddariad hwn yn rhoi manylion rhai o'r llwyddiannau
a straeon diweddaraf am ein gwaith hyd yn hyn. Gobeithiwn
y byddant yn eich diddori a'ch calonogi ac edrychwn ymlaen
at ganolbwyntio ar wasanaethau gofal iechyd gwell wedi'u
cyflwyno gan weithlu medrus a chymwys.

Sgiliau Iechyd yng Nghymru.
Sgiliau Iechyd yw'r Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y sector
iechyd yn y DU (y Gwasanaethau Iechyd Cenedlaethol,
darparwyr gofal iechyd annibynnol a sefydliadau gwirfoddol
/cymunedol). Ein pwrpas yw helpu i ddatblygu atebion
sy'n cyflwyno gweithlu medrus a hyblyg er mwyn gwella
iechyd a gofal iechyd.
Mae'r cynnydd yng Nghymru wedi'i seilio ar ddatblygu
partneriaethau cadarn gyda llawer o fudd-ddeiliaid. Ni ellid
fod wedi gwneud y gwaith ar gytundebau sgiliau sector a'r
strategaethau gwaith sy'n ymddangos, y rhoddwn eu hanes
yn y daflen hon, heb fewnbwn sylweddol gan gyflogwyr,
darparwyr addysg, asiantaethau'r llywodraeth a chyrff
proffesiynol. Dymunwn ddiolch i bawb a gymrodd ran.
Mae ffocws ein gweithgaredd ar ddau brif faes. Mae'r cyntaf
yn canolbwyntio ar roi Egwyddorion Llunio Addysg Sgiliau
Iechyd (2007) ar waith, gan greu dyfarniadau sy'n gymwys
i'w pwrpas ac i'w hymarfer. Mae'r gwaith hwn yn galluogi
cyflogwyr i edrych ar eu gweithlu delfrydol a lleisio eu
hanghenion yn nhermau'r sgiliau a chymwysterau sydd
eu hangen. Yna mae'n fater o fwydo'r delfryd hwn i'r
darparwyr addysg, fel bod cymwyseddau a Safonau
Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) yn gallu cael eu plannu
mewn rhaglenni dysgu yn y dyfodol. Mae agwedd arall ein
gwaith yn cynnwys defnyddio SGC i lunio proffil y gweithlu
sector cyhoeddus mewn ardaloedd lleol a rhanbarthol,
fel bod y gwasanaethau yn cyfateb ag anghenion
penodol y boblogaeth.
Mae'r rhain yn gyfnodau calonogol ac yr ydym yn falch o
gydweithio gyda chymaint o fudd-ddeiliaid, mewn modd
sy'n ein helpu ni i adeiladu ar y Cytundeb Sgiliau Sector
ac yn rhoi llais gwirioneddol i gyflogwyr yn y dyfarniadau
a chymwysterau a fyddant yn arfogi eu gweithlu
presennol ac yn y dyfodol.
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Sylwadau Partner:
‘Mae rhoi'r claf wrth ganol gwasanaethau gofal iechyd yn
arwain at ddatblygiadau cyffrous iawn yng Nghymru. Mae
ein gwaith gyda Sgiliau Iechyd, yn defnyddio'r cymwyseddau
a'r arfau electronig perthynol, yn cyfrannu at hyn. Mae eu
hadnoddau yn cyd-fynd yn dda â’n agenda Cyflyrau Cronig,
yn ein helpu i gynllunio gweithlu mewn dull arloesol ac effeithiol
sy'n bodloni anghenion gofal iechyd poblogaeth Cymru.
Yn neilltuol, mae gallu cyfrannu at newid mewn modiwlau
addysg drwy gymhwyso egwyddorion llunio addysg, fel
bod rolau newydd yn gymwys i'w pwrpas ac i'w hymarfer,
wedi ein helpu ni i wella cyswllt gwerthfawr rhwng darparwyr
addysg a chyflogwyr. Mae'r bartneriaeth hon yn
canolbwyntio’n gadarn ar droi allan weithlu medrus a
chymwys sydd yn rhoi anghenion y claf yn gyntaf ac ni
allaf ddychmygu sut y gallem wneud y gwaith hwn heb
adnoddau Sgiliau Iechyd.’
Lynn Turner - Uwch Reolwr Moderneiddio'r Gweithlu (Gogledd Cymru)
AGAAOI – Asiantaeth Genedlaethol Arweiniad ac Arloesoldeb dros Ofal Iechyd

Cytundeb Sgiliau Sector
– llwyddiant pwysig
Mae Sgiliau Iechyd a'i bartneriaid yn gwneud cynnydd tuag
at gwblhau'r Cytundeb Sgiliau Sector cyntaf ar gyfer
iechyd yng Nghymru. Mae'r Cytundeb Sgiliau Sector (CSS)
yn cynnig strategaeth i drawsnewid sgiliau'r gweithlu
i gefnogi gwasanaethau gwell i gleifion a'r boblogaeth.

Dulliau wedi'u seilio ar
gymwyseddau ar gyfer taclo Clefyd
Coronaidd y Galon ac Arrhythmiau.
Mae Clefyd Coronaidd y Galon yn cael llawer o sylw yng
Nghymru wrth i bartneriaeth aml-asiantaethol gydweithio
i daclo un o brif bynciau iechyd Cymru.
Mae'r Grwp Cydlynu Rhwydweithiau Cardïaidd (CCRhG) yn
gweithredu ar ryngwyneb y tair Rhwydwaith Gardïaidd
ranbarthol yng Nghymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru a
budd-ddeiliaid cenedlaethol eraill. Mae CCRhG yn gweithredu
fel llwybr i fynd ag agendâu yn eu blaenau ac i'w hyrwyddo
ar lefel leol ac mae wedi cydnabod pwysigrwydd fframwaith
Sgiliau Iechyd ar gyfer Clefyd Coronaidd y Galon (CHD).
Mewn partneriaeth gyda'r Cyngor Sector Sgiliau ar gyfer
iechyd, mae CCRhG wedi gweithio i blannu defnydd y
fframwaith ac arfau perthynol o fewn ail-ddylunio a datblygu
gweithlu mewn gwasanaethau perthynol i CCyG ac arrhythmia.

Y weledigaeth yw codi ansawdd iechyd a gofal iechyd i
boblogaeth Cymru - drwy weithlu medrus a hyblyg ar sail
cymwyseddau sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol.
Yn ganolog i'r gwaith hwn mae'r angen i sicrhau fod
gweithlu'r sector yn gallu cyflwyno gwasanaethau sy'n
canolbwyntio ar bobl drwy ddulliau tîm.
Mae perthynas glir rhwng y CSS a pholisïau Llywodraeth
Cynulliad Cymru ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus, y
sector iechyd ar draws y GIG, gwasanaethau annibynnol
a gwirfoddol gwasanaeth, y sector addysg a strategaethau
economaidd ehangach.
Bydd gan CSS brif ran i'w chwarae mewn symud ymlaen
tuag at drefn sgiliau wedi'i harwain gan y galw, fel y
rhagwelwyd yn adolygiad sgiliau Leitch yn Rhagfyr 2006.
Bydd yn helpu cyflogwyr i ddelio â bylchau a phrinder sgiliau,
gan ddarparu peirianweithiau eglurach am well partneriaethau
gyda darparwyr addysg a hyfforddiant, gyda'r bwriad o
gyflawni rhaglenni dyfarniadau mwy ymatebol.

Mae Elizabeth Gould, Cydlynydd Rhaglen y Gr?p Cydlynu'r
Rhwydwaith Gardïaidd yn egluro'r adweithiau cyntaf i
ddefnyddio dulliau wedi'u seilio ar gymwyseddau tuag at
waith. ‘Mae fframwaith cymhwysedd CCyG wedi cael ei
dderbyn yn gadarnhaol iawn gan unigolion sydd angen
arfau i helpu gydag adolygu ac ail-ddylunio gwasanaeth.
Dylai'r cymwyseddau fod yn greiddiol i waith GIG’.
Mae cyfres o weithdai cenedlaethol a rhanbarthol, a
hwyluswyd gan CCRHG, y Rhwydweithiau Cardïaidd a
Sgiliau Iechyd wedi galluogi'r rhai a allent wneud defnydd
o'r arfau i archwilio eu gwerth a thrafod yr agweddau
ymarferol o'u defnyddio mewn meysydd clinigol. Mae'r
cyfle i ddangos i gyflogwyr ac ymarferwyr sut y gallant
ddefnyddio'r arfau hyn a helpu i ddod â chymwyseddau i
mewn i ymarfer yn wirioneddol wedi bod yn werthfawr.

Mae agweddau cydweithredol cadarn tuag at waith yn
ganolog i lwyddiant unrhyw gytundebau a strategaethau sy'n
ymddangos. Rydym yn cydnabod mai strategaeth tymor
hir yw hon a bydd Sgiliau Iechyd yn chwarae ei ran mewn
adeiladu partneriaethau effeithiol sy'n paratoi'r ffordd i
greu gweithlu gofal iechyd hyblyg a chymwys i'r dyfodol.
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Gweithredu llwyddiannus yn gostwng
amseroedd aros cleifion
Gwelwyd un enghraifft o weithredu cymwyseddau CCyG
yn llwyddiannus yn Ymddiriedolaeth GIG Gogleddddwyrain Cymru yn Ysbyty Maelor, Wrecsam. Defnyddiodd
yr ysbyty fframwaith Sgiliau Iechyd ar gyfer Clefyd
Coronaidd y Galon i ddewis cymwyseddau sydd eu
hangen i rôl newydd nyrs Syndrom Coronaidd Aciwt (SCA).
Gyda chefnogaeth cardiolegwyr ymgynghorol a
chydweithwyr uwch eraill, mae'r ysbyty wedi gallu lansio
ei Glinig Ymateb Brys Poen Brest gyda chymorth y nyrs
SCA newydd, yn gweithio ar lefel ymarferwr uwch.
Mae'r ysbyty wedi gweld nifer o fanteision o gael y rôl
newydd yn cynnwys
• Gostwng amseroedd aros i gleifion.

alluogi dylunio gwasanaeth ar sail cymwyseddau i
weithredu ar ei gryfaf a mwyaf effeithiol. Gyda help
hyrwyddwr gyda digon o gymhelliant i helpu i wthio'r
agwedd hon yn ei blaen, mae'n bosibl creu'r amgylchedd
iawn ar gyfer llwyddiant.
Mae Elizabeth Gould yn ailddatgan y lefel o gydweithio
sydd ei angen i alluogi agweddau sydd wedi'u seilio
ar gymwyseddau i weithio'n effeithiol wrth ddylunio
gwasanaeth. ‘Rhaid i'r arfau gael cefnogaeth yr unigolyn
a'r sefydliad. Maent yn gofyn am ymdrech i'w meistroli
ond bydd yr ymdrech hwn yn cael ei wobrwyo'n dda.
Cyfrinach llwyddo yw bod raid i'r cymwyseddau cael
eu plannu mewn sefydliad, yn gorfforaethol ac o fewn
gwasanaethau clinigol. Mae dull wedi'i seilio ar
gymwyseddau yn gofyn am fwy nag unigolion
brwdfrydig ar eu pennau eu hunain - mae'n rhaid iddo
gael cefnogaeth ar draws yr holl sefydliad.’

• Cynnal dau glinig di-feddyg yr wythnos.
• Cyfleoedd gwella gyrfa i nyrs brofiadol.
• Llai o bwysau ar glinigau Ymgynghorwyr
Eglurodd Karen Keating, Rheolwr Gwasanaethau'r Galon
yr ysbyty, bwysigrwydd dulliau wedi'u seilio ar gymwyseddau.
‘I sicrhau diogelwch y claf a'r nyrs penderfynwyd bod
angen dulliau strwythuredig, wedi'u seilio ar
gymwyseddau. Dyma lle'r oedd y Fframwaith
Cymwyseddau CCyG mor werthfawr. Galluogodd o ni i
ganolbwyntio yn union ar hyn yr oeddem ei angen, i
benderfynu ar ba lefel cymhwysedd priodol y dylai'r nyrs
ymarfer er mwyn cyflwyno gwasanaeth a hefyd er mwyn
i'w arolygwr clinigol sicrhau ei fod ef/hi yn glir am ei
anghenion hyfforddi a datblygu.’
Agweddau sefydliad cyfan er mwyn cael llwyddiant
Hyd yn hyn, mae'r cymwyseddau wedi dangos eu bod yn
arf defnyddiol a soffistigedig ar gyfer datblygu a dylunio'r
gweithlu. Fodd bynnag, ni ellir defnyddio'r arfau hyn mewn
gwagle ac mae sefydliadau angen cymryd perchnogaeth
ohonynt yn sylweddol os ydynt i lwyddo. Mae ‘agweddau
sefydliad cyfan’ yn ddull sydd wedi hen ennill ei blwyf i
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Datblygu Gweithlu
Iechyd y Cyhoedd
Mae Sgiliau Iechyd yn gweithio gyda'i bartneriaid i wella
cysylltiadau rhwng cyflogwyr a Sefydliadau Addysg Uwch
yng Nghymru, mewn ymdrech aml-asiantaethol i ddatblygu'r
gweithlu iechyd y cyhoedd a sefydlu'r Safonau Galwedigaethol
Cenedlaethol (SGC) mewn dyfarniadau a chymwysterau.

Dylunio gweithlu a gwasanaeth
ar sail cymwyseddau - gallwch
ei wneud!
Mae darn o waith arloesol o dan arweiniad Sgiliau Iechyd
yn cyfuno dylunio gwasanaeth ar sail cymwyseddau gyda
chreu dyfarniadau sy'n gymwys i'w pwrpas ac i'w hymarfer
wrth fynd ar drywydd gwell rolau, gwell sgiliau a gwell
gwasanaethau gofal iechyd.
Dechreuodd y gwaith yn dilyn llwyddiant prosiect ysbyty yn
Wrecsam a oedd yn dangos y gellid defnyddio cymwyseddau
Clefyd Coronaidd y Galon Sgiliau Iechyd i ddiffinio rôl
swydd newydd i nyrsys methiant ar y galon, a thrwy hynny,
gwella profiad y cleifion, gostwng amseroedd aros a rhoi
cyfleoedd gwella gyrfa i nyrsys profiadol.

Bydd y partneriaid, sydd yn cynnwys Canolfan Iechyd Cymru
a'r 12 SAU yng Nghymru, yn datblygu addysg iechyd y
cyhoedd amlddisgyblaethol ac ar sail cymwyseddau yn y
sector prifysgol drwy'r wlad. Bydd y prosiect yn defnyddio'r
Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer
Iechyd y Cyhoedd (SGCYIC) fel fframwaith i sefydlu
agweddau cyson tuag at ddarpariaeth addysg uwch
a sicrhau ansawdd.
Mae'r gwaith yn mynd ag agenda Leitch yn ei flaen, sef yr
un sy'n galw am rôl fwy i gyflogwyr a gynrychiolir gan y
Cyngor Sector Sgiliau, mewn llunio eu gweithlu yn y
dyfodol. Mae adroddiad Leitch yn pwysleisio bod
cynnydd mewn lefelau sgiliau yn hollbwysig i lwyddiant
economaidd y DU yn y dyfodol, ac mae gan gyflogwyr
ran hanfodol i chwarae o ran dweud pa sgiliau y maent
eu hangen i gefnogi eu gwasanaethau.
Mae gan gydweithio'n agosach lawer o fanteision, i'r
cyflogwr a'r gweithlu. Drwy ddod â SAU yn nes at ei
gilydd, a chreu fforwm i gyflogwyr a chyrff cenedlaethol
fel Gwasanaeth Cenedlaethol Iechyd Y Cyhoedd i fwydo i
mewn ac allan o Addysg Uwch, mae cyfleoedd enfawr
am rannu dysgu. Mae hyn yn fodd effeithiol o drafod
gwahanol agendâu polisi ac ymarfer, i gyd o fewn un fforwm.
Yn y pen draw, bydd y gweithlu yn elwa o greu dyfarniadau
sydd wedi'u llunio o amgylch rolau penodol; sicrhau fod
dysgu yn canolbwyntio ar sgiliau a'r cymwyseddau sydd
eu hangen a chydnabod y sgiliau sy'n bodoli'n barod yn
well. Ynghyd â'n partneriaid rydym yn edrych ymlaen at
gymryd camau cadarnhaol tuag at weithlu iechyd y
cyhoedd wedi'i arfogi'n well a chysylltiadau mwy
cynhyrchiol rhwng cyflogwyr ac addysg uwch.
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Penderfynodd Sgiliau Iechyd ddefnyddio'r agwedd wedi'i
seilio ar gymwyseddau hon tuag at ail-ddylunio gwasanaeth
ar gyfer rolau a gwasanaethau eraill. Roedd y cam cyntaf
yn golygu datblygu methodoleg i nodi'r cymwyseddau
sydd eu hangen gan rolau o fewn dyluniadau gwahanol
wasanaethau, cynllunio gweithlu a dylunio timau. Gan fod
rhaid i'r dechneg fod yn gadarn ac yn gymwys ar gyfer
gwahanol feysydd ymarfer, ac yn ddigon hyblyg i fodloni
agendâu cenedlaethol, defnyddiwyd hi ar gyfer safleoedd
peilot ar draws pedair gwlad y DU.
Agwedd arbenigol tuag at ddefnydd cymwyseddau
Allan o'r gwaith hwn, lluniwyd methodoleg gadarn i
adnabod y cymwyseddau gofynnol ar draws gwasanaeth,
sy'n gallu bod rhwng 300 a 600 o gymwyseddau am faes
cyflawn. Wedyn, datblygodd arbenigwyr y gwaith ymhellach
i gyfrannu at y mathau a niferoedd o gymwyseddau sydd
eu hangen ar gyfer meysydd a rolau clinigol unigol.
Drwy gwblhau archwiliad o sgiliau gweithlu sefydliad,
mae'n bosibl mapio a nodi lle mae bylchau yn bodoli. Mae
dau fath - un ai bylchau mewn cyrff neu sgiliau a ph'run
bynnag ydyw, mae sefydliad angen dyfeisio cynlluniau a
rhaglenni hyfforddi a datblygu i lenwi'r bylchau hyn.
Mantais defnyddio'r dull hwn o ddylunio gwasanaeth ar
sail cymwyseddau yw ei fod yn caniatáu i sefydliadau
gofal iechyd i benderfynu'r pecynnau addysg a hyfforddiant
sydd eu hangen i lenwi'r bylchau, ac i ddatblygu mathau
o weithwyr sy'n hanfodol i'r model cyflwyno gwasanaeth.
Ei brif fantais yw os byddwch yn dod i fyny â math
newydd o weithiwr, gallwch ddangos lle mae hyn yn ffitio
i mewn i gyflwyniad gwasanaeth a bod swydd
wirioneddol i''w gwneud, a gallwch fod yn hyderus bod y
gwasanaeth yn canolbwyntio ar anghenion y defnyddiwr.

Hyfforddiant i wella gwasanaethau gofal iechyd
Wrth gwrs, mae gweithwyr newydd angen yr hyfforddiant
ac addysg cywir a dyna'r rheswm pam fod Sgiliau Iechyd
wedi bod yn cynnal safleoedd addysg uwch enghreifftiol i
sicrhau fod hyfforddiant a datblygiad yn cael eu gyrru gan
y cymwyseddau penodol sydd eu hangen.

Cymru ym Mai 2008. Y gyntaf o'r fath, bwriad y
gynhadledd yw plannu diwylliant o ddysgu drwy
gymwyseddau i mewn i addysg gofal iechyd. Am fwy o
wybodaeth am gymwyseddau a newyddion am y
gynhadledd edrychwch ar www.skillsforhealth.org.uk

Mae'r gwaith wedi canoli ar safle enghreifftiol ar y cyd â
sefydliadau GIG a sefydliadau addysg uwch ac addysg
bellach yng Ngogledd Cymru, yn edrych ar ofal cyflyrau
tymor hir/cronig a'r angen i ddatblygu pecynnau addysg i
hwyluso'r maes gwasanaeth hwnnw.
Mae'r cyflogwyr a SAU wedi bod yn cydweithio'n agos
gan ddefnyddio Egwyddorion Llunio Addysg a
Chymwyseddau Gweithlu Cenedlaethol. Mae sgiliau a'r
cymwyseddau perthynol yn cael eu diffinio cyn ystyrir y
dyfarniadau ac mae hyn yn galluogi datblygiad llwybrau
addysg sy'n cyfateb yn agos â'r sgiliau sy'n ofynnol yn y
rôl. Yr allwedd i lwyddiant i AB/AU a chyflogwyr yw eu bod
yn dilyn yr egwyddorion llunio addysg, fel bod dysgu yn
cael ei seilio ar gymwyseddau a rôl, nid rhaglen, gan sicrhau
fod dyfarniadau yn gymwys i'w pwrpas ac i'w hymarfer.
Mae'r prosiect yn dal i fod yn ei ddyddiau cynnar a bydd
yn mynd ymlaen i werthuso sut mae modiwlau newydd yn
perfformio, gyda'r sylw yn canolbwyntio ar weithrediad y
drefn dyfarnu. Bydd Sgiliau Iechyd hefyd yn edrych ar gyfraddau
methu cwblhau dysgwyr, faint o ddysgwyr sy'n mynd
ymlaen o'r dyfarniad i' r rôl, ac a yw'r dyfarniad yn gynaliadwy.
Bydd partneriaid yn cael cyfle i ddangos y cynnydd a
wnaed yn y Gynhadledd DU a gynhelir yng Ngogledd
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Mae Sgiliau ar gyfer Busnes yn rhwydwaith a
arweinir gan gyflogwyr sy'n cynnwys 25 Cyngor
Sgiliau Sector ac Asiantaeth Datblygu Sgiliau
Sector Drwy wybodaeth y farchnad, adnabod
anghenion sgiliau ar bob lefel a'i dylanwad ar
drefn addysg a dysgu'r DU, mae'r rhwydwaith
yn amcanu at gynyddu cynhyrchiant mewn
busnes a gwasanaethau cyhoeddus.
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