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Adroddiad Blynyddol  

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Olwg  

4 Rhagfyr 2018 
 

Diben y Grŵp Trawsbleidiol ar Olwg yw: 
 

• goruchwylio a chefnogi cynnydd tuag at weithredu 
Strategaeth Golwg Cymru, 

• cyflawni newid i bobl ddall a rhannol ddall ym mhob maes 
polisi a ddatganolwyd i Lywodraeth Cymru, 

• darparu fforwm lle bydd lleisiau pobl sydd wedi colli golwg yn 
cael eu clywed yn uniongyrchol gan Aelodau'r Cynulliad. 
 

1. Aelodaeth y grŵp a deiliaid swyddi 

 
Cadeirydd: Dr Dai Lloyd AC  
Aelodau'r Cynulliad: Nick Ramsay AC; Janet Finch-Saunders AC; 
Caroline Jones AC; Mike Hedges AC.  
Ysgrifenyddiaeth: RNIB Cymru  

 
Anfonir gwahoddiadau i'r Grŵp Trawsbleidiol ar Olwg at 
sefydliadau ac unigolion sydd â buddiant o ran golwg. 
 

2. Cyfarfodydd y grŵp a gynhaliwyd yn ystod y 
12 mis diwethaf  
 

Cynhaliwyd tri chyfarfod, gan gynnwys: 
 

1.  
Dyddiad:17 Gorffennaf 2017 
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Lleoliad:Tŷ Hywel 
 
Aelodau’r Cynulliad 
Nid oedd dim Aelodau'r Cynulliad yn bresennol, a hynny am i'r 
Cyfarfod Llawn or-redeg. 
 
Siaradwyr 
Angela Hughes, Cadeirydd Grŵp Gwrando a Dysgu o Adborth; a 
Martin Semple, Swyddog Nyrsio ar gyfer Profiad Cleifion 
 
Yn bresennol 
Louisa Dallas, Novartis  
Owen Williams, Cyngor Cymru i’r Deillion  
Martin Semple, Prif Swyddog Nyrsio Llywodraeth Cymru  
Angela Hughes, Cadeirydd Grŵp Gwrando a Dysgu o'r Adborth i 
Gymru Gyfan  
Fiona Campbell: Bayer  
Gareth Lewis, Claf 
Marilyn Campbell, Claf  
Joan a Ben Williams, Cleifion  
Emma Sands, RNIB Cymru 
Sian Biddyr, RNIB Cymru  
Richard Timothy RNIB Cymru 
Ansley Workman, RNIB Cymru  
Ceri Jackson, RNIB Cymru  
Kate Breeze, RNIB Cymru 
 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd 

Cafwyd cyflwyniadau gan dimau profiad cleifion y byrddau iechyd, 
gyda ffocws ar ddatblygu cynlluniau capasiti a galw cynaliadwy ym 
maes gofal llygaid. 
 
Siaradodd Angela Hughes am ei gwaith gyda'r Fframwaith ar gyfer 
Sicrhau Profiad Defnyddwyr Gwasanaeth a'r newidiadau a wnaed 
gan wahanol fyrddau iechyd yn sgil adborth gan gleifion. Nododd 
bod profiadau cleifion yn ymwneud â phryderon, problemau, 
digwyddiadau a chanmoliaeth yn cael eu defnyddio i lywio a gwella 
gwasanaethau.  
 
Siaradodd Martin Semple am waith Mesurau Canlyniad Cleifion a 
Mesurau Profiad sy'n Gysylltiedig â Chleifion (PROMs a PREMs) 
a'r ymdrechion presennol i gysylltu mesurau canlyniadau â 
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phrofiad er mwyn cael darlun manylach o foddhad cleifion o'i 
gymharu â darparu gwasanaethau.  
 
Fodd bynnag, yn y drafodaeth, dywedodd claf ei bod yn anodd 
deall y llythyr a oedd yn dweud wrthi am apwyntiad a ganslwyd. 
Cytunodd Martin Semple fod yr iaith a ddefnyddir yn gamarweiniol 
ac yn dystiolaeth o'r angen i wella pethau. 
 
Trafododd y grŵp a yw dirywiad yng ngolwg cleifion a achoswyd 
gan apwyntiadau'n cael eu hoedi neu eu canslo yn cael ei gofnodi 
ym mhrofiad cleifion, a dywedodd Angela Hughes fod mwy o waith 
yn cael ei wneud mewn perthynas â hyn. Tynnodd Martin Semple 
sylw at y ffaith i'r Fframwaith Canlyniadau a Chyflenwi'r GIG a 
roddwyd ar waith dros y ddwy flynedd ddiwethaf yn caniatáu i'r 
Llywodraeth nodi'r adborth a ddisgwylir gan y GIG, fel nifer y 
digwyddiadau difrifol. 
 
Fodd bynnag, mae hyn yn dal i gael ei werthuso i weld sut mae'r 
Llywodraeth yn defnyddio'r adborth i eirioli dros newid 
gwasanaethau a'u gwella. 
 
Dywedodd y cyfranogwyr eu bod yn ei chael yn anodd deall sut y 
mae cleifion a gafodd brofiadau gwael yn cael eu cefnogi i gwyno 
os ydynt yn teimlo y gallai eu gofal gael ei beryglu yn y dyfodol. 
 
Cyfeiriodd cleifion hefyd at broblemau cyfathrebu rhwng clinigwyr a 
chleifion. Eglurodd Martin Semple fod system a elwir yn "System 
Adborth Amser Real" yn galluogi llawfeddyg coluddyn i wella'r 
cyfathrebu â chleifion o ganlyniad i adborth uniongyrchol gan glaf 
blaenorol. 
 
Dywedodd Angela Hughes y byddai'n anfon dyddiad cyfarfod 
nesaf y Grŵp Gwrando a Dysgu o'r Adborth. 
 

2.  
Dyddiad: 13 Mawrth 2018 
Lleoliad:Tŷ Hywel 
 
Cadeirydd: Dr Dai Lloyd AC  
 
Yn bresennol  
Nick Ramsay AC  
Darren Price, Staff Cymorth Dr Dai Lloyd  
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Olivia Shorrocks, Llywodraeth Cymru  
David Brown, Llywodraeth Cymru  
John Jenkins, Cynghor Iechyd Cymuned Cwm Taf  
Owen Williams, Cyngor Cymru i’r Deillion  
Jonathan Mudd, Cŵn Tywys Cymru  
Joan Williams, Claf  
Eileen Schott, Claf  
Sian Biddyr, RNIB Cymru  
Ceri Jackson, RNIB Cymru  
Elin Edwards, RNIB Cymru  
Ansley Workman, RNIB Cymru  
Rebecca Colclough, RNIB Cymru  
Paige Griffiths, RNIB Cymru  
Gareth Davies, RNIB Cymru  
 
Siaradwyr 
Fiona Jenkins: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a 
Chadeirydd Grŵp Llywio Gofal Iechyd Llygaid Llywodraeth Cymru  
Mike Austin: Offthalmolegydd Ymgynghorol Bwrdd Iechyd Lleol 
Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Chadeirydd Bwrdd Gofal 
Offthalmig Arfaethedig Cymru 
David O'Sullivan: Prif Gynghorydd Optometreg, Llywodraeth 
Cymru 
Graham Shortland: Cyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Lleol 
Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Cadeirydd Gweithgor Mesurau sy'n 
Canolbwyntio ar Ganlyniadau 
  

Crynodeb o’r materion a drafodwyd 

Cafwyd cyflwyniadau gan Lywodraeth Cymru ynghylch y mesurau 
newydd sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau a gyflwynir ym maes 
offthalmoleg. Mae'r mesurau yn blaenoriaethu cleifion yn ôl eu risg 
o golli golwg a phennir dyddiadau targed i bob claf. 
 
Eglurodd y cyflwynwyr fod dau Fwrdd Iechyd wedi treialu'r 
Mesurau Canlyniad, sef Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Byddai 
Llywodraeth Cymru yn defnyddio gwybodaeth a gwersi'r gwaith 
hwn i gyflwyno'r mesurau ledled Cymru yn raddol a byddai'r Bwrdd 
Llywio Gofal Iechyd Llygaid Cenedlaethol yn ei fonitro. 
 
Nododd y cyflwynwyr nad yw'r system gofal llygaid yn gytbwys. 
Mae angen mynd i'r afael â materion yn ymwneud â chapasiti ac 
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nid yw'r mesurau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau yn mynd i'r 
afael â chapasiti. Bydd mesurau yn rhoi blaenoriaeth glinigol ar 
gyfer mynediad amserol a theg i ofal, tra bod y gwaith yn parhau i 
sicrhau cydbwysedd yn y system rhwng capasiti a galw. 
 
Nododd Fiona Jenkins fod angen sicrhau cyfuniad o sgiliau er 
mwyn delio â'r ffordd y darperir gofal a'r ffordd y gwneir y gorau 
ohono.  Amlygodd y gellid darparu mwy o ofal mewn 
gwasanaethau gofal llygaid cymunedol (gofal sylfaenol) a 
phwysigrwydd Cofnod Cleifion Electronig (EPR). Dywedodd fod 
achos busnes wrthi'n cael ei datblygu ar gyfer rhoi Cofnod Cleifion 
Electronig ar waith yng Nghymru. 
 
Amlygodd cleifion y grŵp yr angen am wybodaeth glir a 
chyfathrebu hygyrch ynghylch y mesurau newydd sy'n cael eu 
darparu i gleifion. Nododd y rhai a oedd yn bresennol bwysigrwydd 
cyfathrebu i weithwyr proffesiynol, er enghraifft meddygon teulu ac 
optometryddion. 
 
Yn dilyn y cyfarfod, ysgrifennodd y Cadeirydd Dr Dai Lloyd AC at 
Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, yn 
crynhoi'r materion a'r pryderon a godwyd gan y grŵp. 
 
Roedd y rhain yn cynnwys: eglurder ynghylch yr amserlen ar gyfer 
gweithredu'r mesurau newydd, pryderon ynghylch blaenoriaethu 
amseroedd aros Rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth dros y mesurau 
newydd, sicrwydd ynghylch a ellid gweithredu'r mesurau newydd 
heb EPR, yr angen am gyfathrebu hygyrch i gleifion, a 
chwestiynau am sut y caiff y mesurau newydd eu hadrodd. 
Codwyd pryderon hefyd ynghylch cynlluniau i greu gwasanaeth 
cynaliadwy mewn gofal iechyd llygaid lle mae capasiti yn ateb y 
galw.  
 
Ymatebodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd gan nodi y 
byddai'r mesurau yn cael eu gweithredu ac y cyflwynid adroddiad 
cysgodol ar hynny o fis Medi 2018. Byddai targedau Amseroedd 
Aros rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth yn cael eu cadw fel mesur 
safonol. Hefyd, yn dilyn cais gan gleifion yn y cyfarfod, byddai 
grŵp cyfathrebu cleifion yn cael ei sefydlu gan RNIB Cymru i 
gynghori a gwneud argymhellion ar y wybodaeth y mae ei hangen 
ar gleifion o ran newidiadau i apwyntiadau. Byddai David 
O'Sullivan, Cynghorydd Optometreg Llywodraeth Cymru, hefyd yn 
datblygu pecyn cyfathrebu ar gyfer y rhai sy'n gweithio mewn gofal 
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sylfaenol. Nododd Llywodraeth Cymru hefyd y disgwylir i fyrddau 
iechyd weithredu'r camau i wella iechyd llygaid plant ac oedolion a 
dilyn egwyddorion gofal iechyd darbodus, i sicrhau bod pobl yn 
cael eu trin yn y lle iawn ar yr adeg iawn. 
 

3.  
Dyddiad:17 Gorffennaf 2018 
Lleoliad:Tŷ Hywel 
 
Cadeirydd: Nick Ramsay AC  
Yn bresennol:  
Mike Hedges AC  
Daeth Dr Dai Lloyd AC i'r cyfarfod am 13.00 
Darren Price, Staff Cymorth Dr Dai Lloyd 
Craige Wilson, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Ruth Rhydderch, Sefydliad y Deillion Caerdydd  
John Sanders, Sefydliad y Deillion Caerdydd, Ymddiriedolwr 
Bablin Molik, Sight Cymru 
Peter Jones, Cŵn Tywys Cymru 
Joan Williams, Claf  
Helen Haighs, Cynorthwyydd Personol i Joan Williams 
Eileen Schott, Claf  
Marilyn Campbell, Claf 
Sian Biddyr, RNIB Cymru  
Ansley Workman, RNIB Cymru  
Kirsty James, RNIB Cymru 
Karen West, Cynorthwyydd Personol i Kirsty James RNIB Cymru 
 
Siaradwyr 
Mike Austin: Offthalmolegydd Ymgynghorol Bwrdd Iechyd Lleol 
Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Chadeirydd Bwrdd Gofal 
Offthalmig Arfaethedig Cymru 
Heather Waterman: Athro Nyrsio ac Opthalmoleg, Ysgol 
Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd 
Karen Phillips: Prif Orthoptydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 
Abertawe Bro Morgannwg 
 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd 

Trafodwyd pwysigrwydd rhoi Cofnod Cleifion Electronig ar waith ar 
gyfer gofal iechyd llygaid, a hefyd yr angen am ffocws 
cenedlaethol ar gynllunio gweithlu gyda'r camau a gymerwyd i 
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ddarparu gwasanaeth cynaliadwy gan ddefnyddio modelau gofal 
gwahanol. 
 
Trafododd y cyflwynwyr wahanol fodelau gofal sy'n cynnwys 
clinigau dan arweiniad nyrsys a hyfforddi gweithwyr cymorth gofal 
iechyd i greu mwy o gapasiti yn y gweithlu clinigol. 
 
Yn dilyn y cyfarfod, ysgrifennodd y Cadeirydd at Ysgrifennydd y 
Cabinet dros Iechyd. Yn y llythyr, nodwyd cefnogaeth unfrydol y 
grŵp i'r Cofnod Cleifion Electronig (EPR) a'u pryderon ynghylch 
cyflymder y cynnydd o ran datblygu'r Cofnod. Gofynnwyd am 
eglurhad o'r amserlen ar gyfer ei weithredu yn genedlaethol. 
Gofynnodd y grŵp am eglurder ynghylch sut y gellir sicrhau 
cynllunio gweithlu effeithiol a chyson yn y byrddau iechyd, a 
gwnaethpwyd argymhellion ar gyfer cynllun gweithlu Cymru gyfan. 
Anogodd y grŵp hefyd weithredu'r mesurau sy'n canolbwyntio ar 
ganlyniadau ac eglurder ynghylch yr amserlen ar gyfer pryd y 
rhoddid blaenoriaeth i'r cleifion brys mwyaf. 
 
Yn ei ymateb, nododd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd y gellid 
defnyddio'r cyllid gwerth £4miliwn, a ddyrannwyd yn ddiweddar ar 
gyfer gofal llygaid, ar gyfer canolfannau triniaeth newydd ac i 
gefnogi'r gwaith o weithredu'r mesurau newydd sy'n canolbwyntio 
ar ganlyniadau. Nododd hefyd fod Llywodraeth Cymru wrthi'n 
ymgysylltu â byrddau iechyd a Gwasanaeth Gwybodeg GIG 
Cymru i ddatblygu Cofnod Cleifion Electronig ar gyfer offthalmoleg. 
 
Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet fod pob bwrdd iechyd wedi 
dechrau adrodd cysgodol yn erbyn y mesurau offthalmig newydd. 
Daeth y ffurflenni cyntaf i law ar 12 Hydref, gan gynnwys yr holl 
gleifion a atgyfeiriwyd neu a welwyd ym mis Medi 2018. Dywedodd 
fod angen i Lywodraeth Cymru wirio a dilysu'r data i sicrhau 
cywirdeb, a bod angen i fyrddau iechyd barhau i ymgorffori arferion 
newydd i sicrhau bod cleifion "R1" yn cael eu gweld a'u trin yn 
amserol. Byddai'r cyllid gwerth £4 miliwn ar gyfer byrddau iechyd 
yn cefnogi'r broses hon. 

 

3. Lobïwyr proffesiynol, sefydliadau gwirfoddol ac 
elusennau y mae’r grŵp wedi cyfarfod â hwy yn ystod 
y flwyddyn flaenorol 
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Dyma rai o'r cynrychiolwyr a fu'n bresennol yn y Grŵp 
Trawsbleidiol dros y flwyddyn: 
 
RNIB Cymru 
Novartis 
SENSE 
Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru 
Cŵn Tywys Cymru 
Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf 
Sefydliad y Deillion Caerdydd  
Sight Cymru 
Cyngor Cymru i'r Deillion 
Mike Austin: Offthalmolegydd Ymgynghorol Bwrdd Iechyd Lleol 
Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Chadeirydd Bwrdd Gofal 
Offthalmig Arfaethedig Cymru 
Heather Waterman: Athro Nyrsio ac Opthalmoleg, Ysgol 
Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd 
Karen Phillips: Prif Orthoptydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 
Abertawe Bro Morgannwg 
Fiona Jenkins: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a 
Chadeirydd Grŵp Llywio Gofal Iechyd Llygaid Llywodraeth Cymru  
David O'Sullivan: Prif Gynghorydd Optometreg, Llywodraeth 
Cymru 
Graham Shortland: Cyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Lleol 
Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Cadeirydd Gweithgor Mesurau sy'n 
Canolbwyntio ar Ganlyniadau 
 
Angela Hughes: Cadeirydd Grŵp Gwrando a Dysgu o'r Adborth  
Martin Semple: Swyddog Nyrsio ar gyfer Profiad y Claf 
Owen Williams: Cyngor Cymru i’r Deillion  
Fiona Campbell: Bayer  
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Datganiad Ariannol Blynyddol  

4 Rhagfyr 2018  

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Olwg  
 

Treuliau’r Grŵp Nid oes treuliau ar 
gyfer y Grŵp 

£0.00 

Cost nwyddau Ni chafwyd 
nwyddau 

£0.00 

Buddiannau a 
dderbyniwyd gan y 
grŵp neu gan 
aelodau unigol gan 
gyrff allanol 

Ni chafwyd 
buddiannau 

£0.00 

Unrhyw gymorth 
ysgrifenyddiaeth 
neu gymorth arall 

Ni chafwyd cymorth 
ariannol 

£0.00 

Gwasanaethau a ddarparwyd i’r Grŵp, megis 
lletygarwch 
Darparwyd pob lluniaeth gan RNIB Cymru fel a ganlyn: 

Dyddiad Disgrifiad o’r 
darparwr a’i enw 

Cost 

Costau 2018 Arlwyo (mewnol, y 
Cynulliad, ar gyfer 
pob dyddiad)  
 

£458.16 

Cyfanswm y gost £0  

 
   

Diwedd y ddogfen.  


