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Cyflwyniad  
 
Tim Joss, Cyfarwyddwr Sefydliad Rayne  
 
Gallem ni ddigalonni. Mae artistiaid ers tro byd wedi dangos galluʼr celfyddydau i 
ddyneiddioʼr byd meddygol aʼn helpu ni fel pobl i wneud synnwyr oʼr byd hwnnw. Ers 
o leiaf 1980 i mi wybod, mae adroddiadau wedi argymell defnydd ehangach oʼr 
celfyddydau mewn gofal iechyd. Ond ymylol ywʼr celfyddydau o hyd. Er efallai fod 
gweithwyr iechyd proffesiynol aʼr cyhoedd yn cymeradwyoʼr gwaith, maen nhwʼn ei 
ystyried yn rhywbeth dibwys, isel ei flaenoriaeth. Mae gwasanaethau celf sydd 
wediʼu comisiynu gan y GIG yn brin. Yn wir mae llawer o ymddiriedolaethau GIG yn 
ymfalchïo nad ydyn nhwʼn defnyddio cyllid y GIG ar gyfer gweithgarwch celf. Dyna 
Ymddiriedolaeth Sefydliad GIG Ysbytai Prifysgol Norfolk a Norwich: ‘Mae ein holl 
brosiectau wediʼu cyllido â grantiau … nid oes unrhyw arian yn cael ei gymryd o 
gyllidebau gofal iechyd.ʼ Ond comisiynu ywʼr unig ffordd y bydd ymyriadau celf yn 
gwireddu eu potensial llawn yn y GIG. 
 
Gallwn i eich digalonni ymhellach. Ddwy flynedd yn ôl, datgelodd ymchwilwyr ar 
gyfartaledd ei bod yn cymryd 17 o flynyddoedd i ddatblygiad newydd gyrraedd prif 
ffrwd y GIG. Felly heb ddyfalbarhad a phenderfyniad, bydd gosod y celfyddydau yn y 
brif ffrwd yn farathon. Aʼr haf hwn, cyflwynodd adroddiad yr Arglwydd Layard ‘How 
mental illness loses out in the NHS’ nifer o ʻffeithiau rhyfeddolʼ. Yn berthnasol iʼr 
adroddiad hwn, datgelodd: ʻmae iechyd meddwl fel arfer yn fwy gwanychol naʼr 
mwyafrif o gyflyrau corfforol cronig … Mae poen meddwl mor real â phoen corfforol, 
ac yn aml yn fwy difrifol. Ond dim ond chwarter oʼr sawl sydd â chyflyrau meddyliol 
syʼn cael eu trin, oʼu cymharu âʼr mwyafrif llethol oʼr sawl sydd â chyflyrau corfforol … 
Gydaʼi gilydd maeʼr gofal iechyd corfforol ychwanegol a achosir gan salwch 
meddyliol bellach yn costio o leiaf £10 biliwn iʼr GIG.ʼ Diwedda Layard drwy ddweud: 
ʻmae salwch meddwl yn cyfrif am 23% o gyfanswm baich salwch. Eto i gyd, er 
gwaethaf bodolaeth triniaethau cost-effeithiol, dim ond 12% o wariant iechyd y GIG 
maeʼn ei dderbyn.ʼ  
 
Yn erbyn y cefndir diflas hwn mae pobl yn sefyll yn benderfynol o sicrhau lleʼr 
celfyddydau mewn iechyd, gan gynnwys iechyd meddwl. Ac yn eu plith mae engage 
Cymru.  
 
Maeʼr adroddiad hwn yn bwysig. Efallai fod ei uchelgais yn ddiymhongar: ‘Maeʼr 
prosiect gan engage Cymru a ddisgrifir yma yn gam ar y ffordd i ddangos un math o 
ymyriad a allai wella bywydau pobl hŷn syʼn byw gyda phroblemau iechyd meddwl 
difrifolʼ. Ond maeʼr gwaith yn cynnig y posibilrwydd deniadol y gallai ymyriadau 
celfyddydol wneud gwelliannau gwirioneddol ym mywydau meddyliol llawer o bobl 
hŷn.  
 
Gwelwn bwynt hollbwysig arall yn yr adroddiad hwn. Maeʼr artist, Alison Mercer, ʻyn 
edrych ar y gwaith hwn fel rhan oʼi datblygiad hi ei hun fel artist.ʼ Mae trafodaeth 
flinedig yn parhau am y tensiwn rhwng buddion cynhenid ac ymarferol y celfyddydau. 
Ai celfyddyd er ei fwyn ei hun, ynteu a ywʼr celfyddydauʼn ddilys dim ond os ydyn 
nhwʼn gwneud cyfraniad ehangach - at wella cynhwysiad cymdeithasol, lleihau 
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aildroseddu neu wella iechyd? Mae Alison Mercer yn ein hatgoffa mai cyfyng-gyngor 
ffug yw hwn. Maeʼr bobl hŷn ac Alison ar eu hennill yn sgil y rhaglen hon. 
 
Maeʼr adroddiad hefyd yn rhan o rywbeth llawer mwy. Mae cyffuriau ar gyfer 
dementia o leiaf ddeng mlynedd i ffwrdd. Yn y cyfamser maeʼr Adran Iechyd aʼr GIG 
yn ymrwymo i strategaethau ar gyfer Dementia a Gofal Diwedd Bywyd. Beth sydd iʼw 
wneud? Maeʼr adroddiad hwn ac eraill yn arwyddo fod swyddogaeth bosibl iʼr 
celfyddydau yn lliniaru dioddefaint ymhlith y sawl sydd â dementia a helpu i wneud 
eu bywydauʼn werth eu byw. 
 
Rwyf iʼn credu bod tri cham werth eu cymryd a all symud y gwaith pwysig hwn yn ei 
flaen.  
 
Yn gyntaf rhaid cryfhauʼr sail tystiolaeth. Bydd hyn yn cynnwys ymchwil mwy trylwyr, 
gan gynnwys safon aur treialon rheoledig ar hap. Rhaid hefyd cyflawni cynnydd o ran 
dulliau. Er enghraifft maeʼr Sefydliad Ymgysylltu Cyhoeddus yn gweithio gydaʼr 
London School of Economics i ddod âʼr celfyddydau mewn iechyd ac economeg 
iechyd at ei gilydd. Rydym ni hefyd yn effro i farn ymchwilwyr meddygol fod y 
celfyddydau yn ʻymyriadau cymhlethʼ aʼr perygl y bydd hyn yn arafu datblygiad y 
celfyddydau mewn iechyd. Rydym ni nawr mewn cynghrair gyda Rhwydwaith 
newydd y DU ar gyfer y Celfyddydau ac Ymchwil Iechyd sydd eisoes â thros 60 o 
aelodau - un fenter ymarferol i adeiladuʼr sail o dystiolaeth.  
 
Yn ail rhaid i ni weithreduʼn well wrth ddatblygu cynnyrch. Yn rhy aml, nid yw 
prosiectau yn ddim mwy nag arbrofion, a hyd yn oed pan fyddan nhwʼn llwyddo, 
dydyn nhw ddim yn mynd dim pellach. Os oes rhywbeth yn gweithio, dylid adeiladu 
arno: peilota pellach, gwerthusoʼr canlyniadau iechyd yn drylwyr, defnyddio 
economeg iechyd i asesu a all arbed arian iʼr GIG, sicrhau ansawdd ac asesu ei 
botensial ar gyfer ei gyflwynoʼn gyffredinol.  
 
Yn olaf mae pennod newydd o ran comisiynu yn y GIG newydd ddechrau: sefydlwyd 
y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol yn ffurfiol ar 1 Hydref 2012. Rhaid i ni ddysgu sut 
mae comisiynwyr yn ymgymryd âʼu cyfrifoldebau newydd a sut y bydd y system yn 
gweithredu. Man cychwyn da yw adroddiad y King’s Fund, Transforming our health 
care system - Ten priorities for commissioners sydd iʼw gweld yn 
http://www.kingsfund.org.uk/audiovideo/transforming-our-health-care-system-ten-
priorities-commissioners. 
 
Darllenwch yr adroddiad hwn a chwaraewch eich rhan i newid y celfyddydau o 
fod yn rhywbeth ychwanegol dymunol, isel ei flaenoriaeth, i fod yn gyfrannwr 
hanfodol yn y gwasanaethau iechyd prif ffrwd. 
 
Tim Joss yw Cyfarwyddwr Sefydliad Rayne. Ef yw sefydlydd a chadeirydd y 
Sefydliad Ymgysylltu Cyhoeddus. Ei genhadaeth yw dod âʼr celfyddydau i mewn i 
brif ffrwd gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 
tim@publicengagementfoundation.org.uk. 



Tudalen 4 o 27 

 

Cynnwys  
 
Cyflwyniad......................................................................  6 
 
Cyd-destun polisiʼr prosiect.........................................…. 7 
 
Disgrifiad oʼr prosiect....................................................... 9 
Yr artist.......................................................................................................... 9 
Y cyfranogwyr............................................................................................... 10 
Yr orielau....................................................................................................... 11 
Y bwrdd iechyd ............................................................................................. 12 
Sefydliadau partner ...................................................................................... 12 
Gweithgareddauʼr prosiect............................................................................ 13 
Dathlu ........................................................................................................... 16 
 
Dulliau gwerthuso a chasglu tystiolaeth ......................... 17 
 
Canfyddiadau ac effaith................................................... 17 
Yr effaith ar gleifion a gyfranogodd .............................................................. 18 
Yr effaith ar yr artist ...................................................................................... 22 
Yr effaith ar amgylchedd y ward ................................................................... 23 
 
Gwersi a ddysgwyd......................................................... 24 
 
Atodiad A......................................................................... 26 



Tudalen 5 o 27 

 

Maeʼr astudiaeth achos hon yn un o nifer o brosiectau ymchwil gweithredu a reolir 
gan engage Cymru yn canolbwyntio ar gynnwys pobl hŷn mewn gweithgareddau celf 
ac orielau gan gynnwys prosiectau syʼn pontioʼr cenedlaethau. Cynhaliwyd y 
prosiectau rhwng 2009-2012. 
 
Mae astudiaethau achos prosiectau eraill ac adroddiad ymchwil ehangach ar gael ar 
wefan engage  
 
http://www.engage.org 
 
 
 
 
 
 
Ysgrifennwyd ar ran engage Cymru gan 
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Cyflwyniad  
 
Yn 2009-10 cynhaliodd engage Cymru raglen ymchwil beilot ar draws Cymru yn 
canolbwyntio ar orielau, y celfyddydau gweledol a phobl hŷn. 
 
Yr amcanion bras oedd: 

• Cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth oʼr celfyddydau gweledol mewn orielau 
ar draws Cymru, i gynulleidfa a allai fod â phrofiad cyfyngedig o gelf 

• Ennyn diddordeb a galluogi cyfranogwyr i deimloʼn gyfforddus ac yn hyderus 
wrth ymweld ag orielau 

• Hyrwyddo cyfleoedd dysgu gydol oes 
• Gwella lles y bobl hŷn oedd yn cyfranogi a helpu i frwydro ynysu 

cymdeithasol, unigrwydd a diflastod mewn pobl hŷn 
 
Sefydlwyd chwe phrosiect peilot, ochr yn ochr ag ymchwil gweithredol i gasglu  
gwybodaeth i ddarparu canllawiau ar gyfer prosiectauʼr dyfodol, enghreifftiau o 
ymarfer da a dechrau adeiladu corff o dystiolaeth am ganlyniadau i hyrwyddo 
ymgysylltu â phobl hŷn fel cynulleidfa graidd ar gyfer addysg oriel. Mae astudiaeth 
achos o bob prosiect yn rhan oʼr adroddiad rhaglen sydd iʼw weld yn 
www.engage.org. 
 
Yn 2010-11 sefydlwyd rhaglen yn cynnwys tri phrosiect yn canolbwyntio ar bobl hŷn 
â dementia mewn tri awdurdod lleol arall gydag amcanion bras tebyg. Ym mhob 
ardal roedd oriel partner ac artist hunangyflogedig yn rhan oʼr gwaith. Mae adroddiad 
ymchwil ac astudiaethau achos ar gyfer pob prosiect ar wefan engage. Yn 2011 
daeth prosiect yn pontioʼr cenedlaethau â disgyblion o ysgol gyfun ac unigolion hŷn 
mwy ynysig yn byw yn y gymuned at ei gilydd, a cheir adroddiad am hyn ar y wefan 
hefyd. 
 
Maeʼr rhaglen gweithreduʼn parhau yn 2012 gyda dau gam arall. Maeʼr astudiaeth 
achos hon yn dogfennu astudiaeth o effaith cyflwyno gweithgaredd celf mewn dwy 
uned iechyd meddwl i gleifion preswyl oedrannus, gan weithio gydag unigolion â 
dementia a phobl yn yr ysbyty â chyflyrau iechyd meddwl eraill. 
 
Y tu hwnt i amcanion y rhaglen gyffredinol, nod y prosiect hwn oedd: 

• Cynnig cyfle i bobl hŷn oedd yn yr ysbyty oherwydd problemau iechyd meddwl 
gael dysgu a herio 

• Codi ymwybyddiaeth am orielau a gweithgaredd celf ymhlith y grŵp hwn, eu 
teuluoedd aʼu cyfeillion 

• Annog rhyngweithio rhwng wardiau ysbyty aʼu horiel leol 
• Ceisio cofnodi effaith neu effeithiau cyflwynoʼr gweithgaredd celf ar 

gymunedau, arferion neu wasanaethauʼr wardiau 
• Nodi lle gall astudiaeth bellach fod yn arbennig o ffrwythlon wrth gasglu 

tystiolaeth sylweddol o effaith 
• Cofnodiʼr gwersi a ddysgwyd iʼw lledaenuʼn ehangach i wella ymarfer mewn 

mannau eraill 
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Cyd-destun polisiʼr prosiect 
Dros y ddau ddegawd diwethaf mae diddordeb mewn datblygu dulliau polisi ac 
ymdrin â phroblemau demograffi newidiol wedi tyfu yng Nghymru ac yn rhyngwladol. 
Ers iddi gael ei sefydlu mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio gwyrdroiʼr farn ʻbom 
amserʼ a geir am boblogaeth syʼn heneiddio. Mabwysiadodd ymagwedd ragweithiol, 
gan osod amcan uchelgeisiol i herio stereoteipio am heneiddio (CLlLC, 2011) gyda 
Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru (LlC, 2003) trosfwaol, arwyddocaol 
bellach yn ei ail gyfnod pum mlynedd (LlC, 2008). Yn 2007 lansiodd Llywodraeth 
Cymru ei rhaglen ʻUrddas a Pharch mewn Gofalʼ sydd wedi cael effaith eang ar 
arferion newidiol mewn lleoliadau gofal, gan gynnwys gofal ysbyty yn sgil ei phrif 
agenda. Sefydlwyd swydd Comisiynydd Pobl Hŷn gyntaf y byd yn 2008. 
 
Cafwyd diddordeb cynyddol hefyd yng nghyfraniad y Celfyddydau i iechyd a lles. Yn 
2005 comisiynodd Cyngor Celfyddydau Cymru archwiliad o drefniadaeth gelfyddydol 
a gweithgaredd iechyd yng Nghymru (Tillcock), a arweiniodd at gynhadledd yn 2006, 
ac yn dilyn hyn cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad a Chyngor y Celfyddydau ar y 
cyd ddogfen strategaeth ar gyfer y celfyddydau mewn iechyd yn 2007. 
Ymddangosodd Y Celfyddydau mewn Iechyd a Lles, Cynllun Gweithredu ar gyfer 
Cymru syʼn datgan:  
 
  Prif fuddiannau pob menter celfyddydau ac iechyd yw’r buddiannau i iechyd a 

lles emosiynol, sy’n gysylltiedig â datblygu hunanfynegiant a hunan-fri, lleihau 
symptomau gorbryder ac iselder, a’r cyfleoedd ar gyfer cyswllt cymdeithasol 
cefnogol. 

    (Cyngor y Celfyddydau a Llywodraeth Cymru 2009, t. 6) 
 
Maeʼr Celfyddydau mewn Iechyd yn faes cymharol newydd mewn perthynas â phobl 
hŷn. Mae adolygiad llenyddiaeth diweddar yn nodi bod ʻbylchau eang yn y sail 
dystiolaeth’ (Salisbury et al, 2010). Yn Ageing Artfully (Cutler, 2009) aeth Sefydliad 
Baring ati i gasglu gwybodaeth am weithgaredd celfyddydau proffesiynol wediʼi 
dargedu at bobl hŷn yn y DU a thu hwnt gan osod agenda at y dyfodol. 
 
Maeʼr Gymdeithas Alzheimer’s yn amcangyfrif fod 43,614 o bobl yng Nghymru yn 
2012 yn profi dementia, gyda rhagolwg am gynnydd sylweddol dros y deng mlynedd 
nesaf o ganlyniad iʼr ffaith fod y boblogaeth yn heneiddio1. Ynghyd â thros 1 mewn 4 
o bobl hŷn yn profi problemau iechyd meddwl mae hwn yn fater hynod o bwysig wrth 
ystyried strategaeth i fynd iʼr afael â gofynion polisi a gwasanaeth poblogaeth syʼn 
heneiddio. Yn ddiweddar cyhoeddwyd Gweledigaeth Genedlaethol Cymru ar 
Ddementia mewn partneriaeth âʼr Gymdeithas Alzheimer’s syʼn gosod uchelgais: 
 
 Sicrhau ein bod yn rhoi’r cyfle gorau posibl i bobl fyw’n dda ac i chwarae 

cymaint o ran ag y bo modd ym mywydau eu teuluoedd a’u cymunedau, 
beth bynnag y bo’u cyflwr. (Llywodraeth Cymru, 2011) 

 

                                                             
1 Gwefan Cymdeithas Alzheimer’s 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Maeʼr prosiect gan engage Cymru a ddisgrifir yma yn gam ar y ffordd i ddangos un 
math o ymyriad a allai wella bywydau pobl hŷn syʼn byw gyda phroblemau iechyd 
meddwl difrifol. 
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Disgrifiad oʼr prosiect 
 
Cynigiwyd gweithgareddau celf yn Uned Ablett Ysbyty Glan Clwyd, y Rhyl ac Uned 
Heddfan Ysbyty Wrecsam Maelor, y ddau safleʼn rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr. Maeʼr unedau hyn yn wasanaethau preswyl y GIG i asesu iechyd 
meddwl cleifion hŷn. Mae dwy ward yn y ddwy uned ac felly cynigiwyd 
gweithgareddau celf i bedwar set o gyfranogwyr. Roedd y rhain yn rhedeg am ddeg 
sesiwn tua dwy awr yr un ar bob ward. Yn un oʼr prosiectau cafwyd toriad o rai 
wythnosau yn y ddarpariaeth dros gyfnod y Nadolig, yn y llall cynhaliwyd y sesiynau 
ar wythnosau dilynol. 
 
Yr orielau oedd yn lleol iʼr unedau hyn oedd Llyfrgell ac Oriel y Rhyl ac Oriel 
Wrecsam. Er bod rhywfaint o ystyriaeth wediʼi roi ac ymdrech wediʼi wneud i ganfod 
ffyrdd i ryngweithioʼn uniongyrchol âʼr orielau, nid oedd yn ymarferol trefnu iʼr cleifion 
ymweld âʼr orielau. Fodd bynnag ymwelodd staff yr oriel âʼr ysbyty a cheisiodd yr 
artist wneud cysylltiadau âʼr arddangosfeydd yn yr orielau. Cynhaliodd un oʼr orielau 
arddangosfa oʼr gwaith celf a gynhyrchwyd a gwahoddwyd y cleifion aʼu gofalwyr i 
ddod yno. 
 
Yr artist 
 

Cwblhaodd yr artist ffibr Alison Mercer 
ei Gradd a Gradd Meistr yn Adran 
Tecstilau nodedig Prifysgol 
Fetropolitan Manceinion, ac maeʼn 
arbenigo fel Ymarferydd Celfyddydau 
mewn Iechyd. Feʼi dewiswyd ar gyfer y 
prosiect hwn ac mae wedi gweithio ar 
nifer o brosiectau o fewn 
Ymddiriedolaeth Iechyd Betsi 
Cadwaladr fel Artist Cymunedol 
Preswyl ers 2009. Yn ystod y cyfnod 
hwn mae wedi cwblhau cyfres o 
weithiau celf cydweithredol gyda 
chleifion, staff a gwirfoddolwyr y gellir 
eu gweld mewn arddangosfa barhaol 
yn Ysbyty Gwynedd Bangor ac yn y 
gymuned. Mae Alison yn ystyried y 
gwaith hwn fel rhan oʼi datblygiad hi ei 
hun fel artist: 
 
 ʻRoedd y prosiectau artist 
preswyl yn Ymddiriedolaeth Iechyd 
Betsi Cadwaladr yn brofiad addysgol 

ac ysbrydoledig i ymchwilio ac archwilio fy ymarfer celf a rhannu fy sgiliau celf 
ffibr â phawb oedd yn croesi fy llwybr. Mae rhywfaint oʼr gwaith celf 
cydweithredol a gynhyrchwyd wedi bod yn hynod o gyffrous a buʼr 
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prosiectauʼn allweddol wrth gyflenwi Celfyddydau mewn Iechyd drwy Ogledd 
Cymru i gyd. 

 
Dan arweiniad y Pennaeth Therapïau, Liz Aylett, mae gwaith Celfyddydau 
mewn Iechyd Ymddiriedolaeth Iechyd Betsi Cadwaladr yn cael ei gydnabod 
yn arloesol ac maeʼn ysbrydoli cyfranogwyr ac artistiaid fel ei gilydd.ʼ 
 

Yn ogystal, mae Alison yn artist syʼn ymarfer ac yn ddiweddar buʼn arddangos yn y 
Sculptural Objects and Functional Art Fair (SOFA) yn Efrog Newydd a Santa Fe. 
Dyfarnwyd grant arddangos Cyngor Celfyddydau Cymru a Gwobr Celfyddydau 
Rhyngwladol Cymru i Alison baratoi, arddangos a mynychuʼr arddangosfa. Yn ystod 
yr Arddangosfa detholodd Biennale Crefft Ryngwladol nodedig Cheongjiu yng 
Nghorea naw o weithiau celf Alison iʼw cynnwys ym mhrif arddangosfaʼr oriel yn 
2011. Yn 2012 dewiswyd Alison i arddangos yn Fibre Philadelphia ac mae ganddi 
arddangosfa unigol Mercerised Mending yn fwy lleol. 
 
Y cyfranogwyr 
 
Cleifion, a rhai aelodau o staff ar bedair ward 
wahanol mewn dwy uned asesu i bobl hŷn â 
phroblemau iechyd meddwl oedd y cyfranogwyr. 
Mae cleifion yn aros ar y wardiau hyn am 
gyfnodau amrywiol gyda rhaiʼn symud ymlaen i 
ofal preswyl arbenigol, eraill yn dychwelyd adref 
neu i ofal teuluol ac eraill yn treulio cyfnodau hir 
ar y wardiau. Rhannwyd y cleifion yn ôl eu 
wardiau yn ddau grŵp bras: rhai gydaʼr hyn a 
elwir yn anhwylderau iechyd meddwl ymarferol megis iselder, pryder ac ati, ac a allai 
fod â phroblemau ychwanegol, aʼr sawl oedd ag anhwylderau iechyd meddwl organig 
lle ceir camweithrediad o ran yr ymennydd e.e. clefyd Alzheimerʼs. 
 
Roedd gallu meddyliol unigolion yn y ddau grŵp yn amrywio'n sylweddol. I gleifion 
oedd â dementia mwy difrifol, roedd rhai yn dueddol iawn o gysgu, roedd rhai hefyd 
wedi colli rheolaeth ar eu cyrff, ac ar y dechrau yn rhyngweithio ychydig iawn â staff, 
yr artist ac aelodau eraill o'r grŵp. Fodd bynnag roedd eraill yn symudol, yn 
weithredol yn gorfforol ac yn barod i sgwrsio. Roedd amrywiaeth hefyd o ran gallu 

unigolion dros amser, gyda chanolbwyntio, 
callineb a sgiliau corfforol yn amrywio hyd yn oed 
o fewn un sesiwn. Er mwyn cynnig cyfle iddyn 
nhw gymryd rhan, byddai staff yn aml yn dod â 
chleifion llai annibynnol iʼr sesiynau, gan eu 
hannog ond gan ganiatáu iddyn nhw ddewis 
cymryd rhan neu beidio, a chynigiodd yr artist 
wahanol weithgareddau i gyd-fynd âʼu galluoedd. 
Roedd cleifion oedd yn fwy gweithredol a 
symudol ac yn amlwg yn gallu mynegi eu 

dewisiadau, yn gallu dewis sut a phryd y bydden nhwʼn mynychuʼr sesiynau gyda 
rhai yno ar gyfer y sesiwn gyfan, eraill am gyfnod byr neu am nifer o gyfnodau byr yn 
ystod sesiwn. Roedd amrywiaeth mawr o anghenion ychwanegol. 
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Roedd staff yn cymryd rhan mewn gwahanol ffyrdd, gan annog cleifion i ddod, a 
phan oedd dyletswyddauʼr ward yn caniatáu, roedd staff yn mynychu ac yn cymryd 
rhan yn y sesiynau ochr yn ochr âʼr cleifion. Dewisodd rhai cleifion fynychuʼr 
sesiynauʼn bennaf i wylio eraill yn cymryd rhan yn y gweithgareddau. Mewn rhai 
achosion arweiniodd hyn nhw i ddod yn gyfranogwyr llawn yn ddiweddarach. 
Oherwydd natur eu harhosiad yn yr ysbyty, doedd dim un grŵp cyson o gleifion drwy 
gydol y prosiect, er bod rhai cleifion yn gallu mynychuʼn rheolaidd. Ar y cyfan nid 
oedd presenoldeb cyson o ran staff, er bod un nyrs oedd yn fyfyriwr wedi mynychuʼr 
mwyafrif o sesiynau ar un ward a mynychodd rhai aelodau o staff yn eithaf rheolaidd 
ar ward arall. 
 
Yr orielau 
 
Gwnaeth staff yn Llyfrgell a Chanolfan Celfyddydauʼr Rhyl ymdrech i gysylltu âʼr 
gweithgaredd yn Uned Ablett. Ceisiwyd dod ag eitemau oedd yn cael eu harddangos 
iʼr ward ac roedd un aelod o dîm staff Gwasanaeth Celfyddydauʼr Awdurdod Lleol yn 
gallu mynychu rhai sesiynau. Roedd natur ymarferol gweithio mewn ward brysur yn 
cyfyngu ar yr hyn oedd yn bosibl. 
 
Yn Heddfan cynlluniwyd y gweithgareddau celf i greu gwaith a fyddaiʼn ategu 
arddangosfa gyfredol o waith gwydr gan y Cyngor Crefftau, Breath Taking, a ffurfio 
rhan o arddangosfa dathlu. Cafodd y gwaith celf a grëwyd gan y cleifion ei 
arddangos am sawl wythnos fel rhan o arddangosfa fwy o faint yn y brif oriel yn Oriel 

Wrecsam â'r enw Achieve/Cyflawni. Mynychodd 
swyddog addysg celfyddydau Oriel Wrecsam, 
Honor Pedican, rai oʼr sesiynau yn Heddfan, a 
siaradodd â chleifion am ei gwaith yn Oriel 
Wrecsam gan geisio gwneud iddyn nhw deimlo bod 
croeso iddyn nhw ymweld âʼr oriel ar unrhyw adeg. 
Roedd hefyd yn gallu cymryd rhan mewn sesiynau 
ac arsylwi a siarad â chyfranogwyr am eu profiadau. 
 
Bu Honor yn gweithredu fel cyswllt rhwng yr oriel aʼr 
artist oedd yn cyflwynoʼr arddangosfa a chafodd ei 
thrafodaethau gydag Alison ganlyniad annisgwyl 
ychwanegol drwy gynnig cymorth i Alison wrth 
rannu ei phrofiadau a dysgu ymdrin âʼr heriau roedd 
yn eu hwynebu yn y gwaith hwn. 

 
Y Bwrdd Iechyd 
 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ywʼr corff GIG mwyaf yng Nghymru, yn 
cwmpasu Gogledd Cymru gyfan a rhannau o Ogledd Powys. Mae ei ʻGrŵp Rhaglen 
Glinigol  Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysguʼ yn cynnwys nifer o feysydd 
arbenigol, ac mae Iechyd Meddwl Pobl Hŷn yn un oʼr rhain.  
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Maeʼr bwrdd iechyd wedi sefydlu Gwasanaethau Celfyddydau mewn Iechyd a Lles a 
Therapïau Celf, aʼr prosiect engage Cymru hwn ywʼr ymyriad cadarn cyntaf o ran celf 
weledol i Iechyd Meddwl Pobl Hŷn mewn lleoliad cleifion preswyl. 
 
Cyrff partner  
 
Mae cynnwys y tabl isod yn disgrifio natur y cyrff partner aʼu cyfraniad iʼr prosiect.  
 
Partner  Cyfraniadau  
Cydlynydd engage Cymru Angela Rogers Rheoli a gweinyddu'r prosiect, ceisiadau 

am gyllid, rheoli cyllid y prosiect, 
contractio artist a gwerthuswr, darparu 
deunyddiau celf a threuliauʼr arddangosfa  

Artist Alison Mercer  Cynllunio a chyflenwi gweithgareddau 
celf, paratoiʼr gweithiau celf terfynol iʼw 
harddangos, recordio gweithgaredd y 
sesiwn, cyswllt wythnosol â wardiau  

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
 

Cyfrannu at gyllido a darparu dau oʼr 
lleoliadau  

Elizabeth Aylett 
Pennaeth Therapïau Celf - Rheolwr 
Prosiect Celfyddydau mewn Iechyd a 
Lles 

Cyfarfodydd partneriaid y prosiect, 
cyswllt rhwng y prosiect ac unedau 
ysbyty  

Staff ysbyty, gan gynnwys staff y ward 
(parhaol ac asiantaeth) therapyddion 
galwedigaethol 

Cyfarfodydd prosiect, gweithgareddau 
gwerthuso, annog cyfranogiad, mynychu 
rhai sesiynau  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  Cyfrannu at gyllido 
Honor Pedican, 
Swyddog Celfyddydau Gweledol 
Cynorthwyol, Oriel Wrecsam 
 

Cyfarfodydd prosiect, mynychu sesiynau 
gweithgaredd, cyfrannu at dystiolaeth 
gwerthuso, hwyluso arddangos y gwaith 
celf a grëwyd, cysylltu â gweithgaredd 
celf lleol  

Cyngor Sir Ddinbych Cysylltiadau lleol a pheth cymorth 
Siân Fitzgerald, Gwasanaeth 
Celfyddydau a Kim Dewsbury, Curadur 
Arddangosfeydd Llyfrgell ac Oriel Gelf y 
Rhyl ac Oriel Llyfrgell Dinbych 

Cyfarfodydd prosiect, mynychu sesiynau 
gweithgaredd yn achlysurol, cysylltiadau 
â gweithgaredd celf lleol  

Sefydliad Rayne  Dyfarnu grant 
 

Cyngor Celfyddydau Cymru Cyllid prosiect 
 

 
Gweithgareddauʼr prosiect 
 
Mynychodd yr artist Alison Mercer bob un oʼr unedau am ddeng niwrnod dros gyfnod 
o rhwng 10 a 14 wythnos. Ym mhob uned roedd dwy ward, ac mewn un uned byddai 
Alison yn gweithio ar y ddwy ward gydag un sesiwn yn y bore aʼr llall yn y prynhawn. 
Yn yr uned arall ar ôl rhai sesiynau penderfynwyd na fyddai hiʼn gweithio ar y ward 
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lleʼr oedd y cleifion yn llai gweithgar ond y byddaiʼr cleifion mwy gweithgar ar y ward 
honno, oedd yn dymuno cymryd rhan yn y gweithgaredd celf, yn cael ymuno â 
sesiwn brynhawn yn y ward arall. Roedd hyn yn golygu bod cleifion ar y ward hon yn 
cael cyfle i gymryd rhan yn y bore a'r prynhawn os oedden nhw'n dymuno hynny, a 
dewisodd rhai fynychu'r ddwy sesiwn yn rheolaidd. 
 

Roedd gan Alison brofiad blaenorol o weithio mewn 
lleoliadau ysbyty ond nid o weithio gyda chleifion hŷn ag 
anhwylderau meddyliol. Roedd wedi cwblhau 
hyfforddiant ar weithio yn y GIG a hyfforddiant 
perthnasol arall ar gyfer gwaith blaenorol. Y gobaith 
oedd y byddai wedi cael cynnig hyfforddiant 
ymwybyddiaeth dementia cyn dechrauʼr sesiynau ond 
gan nad oedd hyn yn bosibl rhoddodd aelod o staff yr 
ysbyty wybodaeth ac arweiniad iddi cyn iddi ddechrau 
ar y wardiau.  
 
Gan gydnabod y gallai fod gan rai cleifion gyfnod 
canolbwyntio byr, dewiswyd y gweithgareddau celf ar 
gyfer y grwpiau hyn yn ofalus iawn. Dechreuodd y 
grwpiau i gyd gydaʼr un gweithgaredd. Y bwriad oedd 
cynhyrchu canlyniad dymunol yn gyflym iawn a allai 

ffurfio sail ar gyfer datblygu pellach a chreadigrwydd unigol os oedd hynnyʼn 
ddymunol. Mae hwn yn ddull sydd wediʼi ddefnyddio mewn nifer o brosiectau dysgu 
gweithredol gan engage Cymru a gwelwyd ei fod yn ennyn hyder a brwdfrydedd i 
gyfranogiʼn gyflym iawn.  
 
Yn y prosiect hwn roedd cyfranogwyr yn defnyddio deunyddiau proffesiynol, 
detholiad o flociau print hardd, ynghyd â phadiau inc a phapur argraffu arbenigol i 
wneud y printiau cyntaf y gellid eu lliwio drwy ddefnyddio marcwyr pro. Roedd yr 
amrywiaeth o ddeunyddiau oedd ar gael yn annog dewis a chreadigrwydd yr 
unigolion. Drwy ddefnyddio dull oʼr fath roedd profiad cynnar y cyfranogwyr oʼr 
gweithgaredd celf yn llwyddiannus ac roedd hyn yn 
annog hyder i adeiladu a meithrin ymgysylltu. 
 
Roedd cyfranogiad yn y gweithgareddau yn amrywioʼn 
fawr o sesiwn i sesiwn gydaʼr niferoedd yn amrywio o 
gymaint ag un ar ddeg i gyn lleied â thri, gyda rhai 
unigolion yn mynd a dod neu'n aros am gyfnod byr yn 
unig ac eraill yn weithgar am y sesiwn ddwy awr lawn. 
Roedd rhai cleifion yn tueddu i fod yn gysglyd gan syrthio 
i gysgu yng nghanol gweithgaredd. Roedd angen felly 
trefnu amrywiaeth eang o weithgareddau celf drwyʼr 
amser, o weithgaredd cychwynnol syml i annog 
llwyddiant ac ymgysylltu, fel y disgrifir uchod, i waith mwy 
datblygedig i gynnal diddordeb cleifion cyson oedd yn 
cyfranogiʼn ddwysach. 
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Roedd y gweithgareddau celf yn cynnwys 
adeiladu ar y gwaith argraffu bloc 
sylfaenol gyda lliw a decoupage, gyda 
phob lefel a haen o weithgaredd yn hawdd 
eu cyflawni ond gan weithio tuag at waith 
celf mwy cymhleth ac unigol. Er bod y 
sgiliau angenrheidiol yn gymharol syml, 
roedd Alison yn teimlo ei fod yn bwysig 
sicrhau nad oedd y cynnyrch terfynol a 
hyd yn oed y gweithiau rhannol orffenedig 
yn awgrymu lefelau sgil isel neu brosesau 

meddwl anaeddfed.  
 
Roedd graddfaʼr gwaith yn amrywio hefyd 
fel bod rhaiʼn gallu gweithio ar ddarnau 
mawr gyda nifer o bobl yn cyfrannu at un 
gwaith celf. Gallai cleifion ddewis a 
chymysgu lliwiau a gweithio ar bapur neu 
ffabrig batic. Roedd defnyddio 
deunyddiau celf a phapur proffesiynol  yn 
cyfrannu at greu gwaith celf llwyddiannus 
yr oedd y cyfranogwyr yn falch ohono. 
Roedd papurau arbenigol gyda gwahanol 
arwynebau yn amsugnoʼr inciau aʼu paent 
yn haws gan alluogiʼr cleifion i gyflawniʼr 
effaith yr anelid atoʼn rhwyddach. Roedd 
llwyddiant yn rhoi hyder iddyn nhw roi 
cynnig ar wahanol weithgareddau a datblygu eu creadigrwydd.  
 

Roedd un claf yn benodol yn mwynhau 
defnyddioʼr deunyddiau oedd ar gael i 
ddyfeisio ei waith ei hun a threuliodd lawer 
o sesiynauʼn lluniadu, lliwio a rhoi 
nodiadau ar ei ddarluniau.  
 
I baratoi ar gyfer arddangosfa arfaethedig 
yn Oriel Wrecsam, roedd y 
gweithgareddau  
yn Heddfan yn cynnwys printio a lliwio ar 
wydr. Yna rhwymodd Alison ddarnau 

unigol mewn llyfrau gwydr iʼw harddangos yn yr oriel yn gyntaf ac yna gobeithio yn yr 
uned neu ar y ward.  
 
Roedd cyfraniad staff hefyd yn amrywio. Ar adegau roedd y wardiauʼn brysur gyda 
chleifion newydd yn cyrraedd, neu ddigwyddiadau eraill oedd angen sylw, a doedd 
neb yn rhydd i ddod iʼr sesiynau. Ar adegau eraill, roedd staff y wardiauʼn cyfranogiʼn 
llawn a naill aiʼn annog cyfranogiad neuʼn ymuno yn y gweithgareddau eu hunain 
ochr yn ochr âʼr cleifion.  
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Wrth i Alison ddod i adnabod rhai oʼr 
cleifion yn well dyfeisiodd weithgareddau 
penodol ar gyfer cleifion penodol. Er 
enghraifft er gwaethaf cael ei sicrhauʼn 
rheolaidd, roedd un dyn yn bryderus iawn y 
byddaiʼn difethaʼr gwaith felly dyfeisiodd 
Alison waith mwy rhydd gyda llai o 
bosibilrwydd o wneud 'camgymeriadau' ar 
gyfer sesiwn arall. Hefyd roedd yn gallu 
sgwrsio a rhyngweithio mwy âʼr cleifion a 
dysgu ffyrdd iʼw cynorthwyo i gymryd rhan yn y gweithgaredd. 
 
Wrth iʼr gwaith gael ei greu cafodd enghreifftiau eu gosod ar hysbysfyrddau neu eu 
harddangos i atgoffa cyfranogwyr beth roedden nhw wedi gweithio arno ac annog 
cleifion eraill i gymryd rhan. 
 
Dathlu  
 
Cefnogodd Cyngor Bwrdeistref Sir Wrecsam 
y prosiect gyda chyllid gan neilltuo rhywfaint 
o amser i swyddog addysg Oriel Wrecsam 
ymweld âʼr prosiect a threfnu agoriad 
swyddogol iʼr arddangosfa oedd yn cynnig 
cyfle i deuluoedd a chyfeillion y cleifion, staff 
yr ysbyty, partneriaid eraill aʼr cleifion hynny 
oedd yn ddigon da i gael eu gwahodd i 
ddathlu canlyniadauʼr prosiect. Roedd un oʼr 
cyfranogwyr o blith y cleifion wedi dod gydaʼi 
gŵr ac roedd yn hynod o falch i weld ei 
gwaith yn cael ei arddangos.  
 
Ymwelodd rheolwr uned yr ysbyty âʼr 
arddangosfaʼn ddiweddarach ac roedd yn 
falch iawn i weld y gwaith celf mewn lleoliad 
mor uchel ei fri, gan ddweud fod hyn ʻyn 
gwneud lles mawr iʼr cleifionʼ. 
 
Cafodd unigolion a gwesteion pwysig, gan 
gynnwys rhai Cynghorwyr lleol a ddaeth iʼr 
dangosiad preifat, argraff dda iawn oʼr gwaith 
celf a grëwyd, yn yr un modd ag ymwelwyr 
eraill yn ystod yr wyth wythnos yr oedd yr arddangosfa iʼw gweld. 
  
Un arall oedd yn frwd dros ddathlu gwaith y prosiectau oedd Gweinidog Tai Adfywio 
a Threftadaeth Llywodraeth Cymru, Huw Lewis AC a ddaeth i ymweld ag un oʼr 
wardiau i weld manteision y gweithgareddau drostoʼi hun. 
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 ̒Gall celf gael effaith gadarnhaol ar bobl sydd mewn lleoliad gofal iechyd, ac 
maeʼn cynnig ffordd arall i bobl eu mynegi eu hunain. Maeʼn ddiddorol gweld 
sut gall celf helpu â lefelau straen ac ymdrin â salwch yn gyffredinol. Roedd 
yn ddiddorol iawn gweld y gwaith creadigol oedd yn cael ei wneud yn 
Wrecsam Maelor.’        Huw Lewis AC 
 

 
Dulliau gwerthuso a chasglu tystiolaeth 
 
Roedd angen i gynllun y fethodoleg werthuso ystyried diffyg galluʼr cleifion i roi 
cydsyniad deallus i gymryd rhan yn y gwerthuso. Penderfynodd staff meddygol hŷn o 
fewn y gwasanaeth y bydden nhwʼn gallu rhoi cydsyniad iʼr prosiect fynd yn ei flaen a 
chytuno ar fethodoleg addas. 
 
Roedd y gweithgareddau gwerthuso yn ceisio:  

• ystyried urddas, preifatrwydd a dymuniadau unigolion 
• peri cyn lleied â phosibl o aflonyddwch i waith staff yr ysbyty a gwaith y 

prosiect 
• osgoi ychwanegu ar waith staff yr ysbyty 
• casglu tystiolaeth o amrywiaeth o safbwyntiau 

 
Gwelir amlinelliad gwreiddiol y fethodoleg a gyflwynwyd iʼw chymeradwyo gan staff 
hŷn yn Atodiad A. Gwnaed rhai newidiadau bach iʼr dull casglu tystiolaeth, yn 
enwedig mewn perthynas â thystiolaeth a gasglwyd gan staff.  
 
Y dulliau casglu tystiolaeth oedd: 

• dyddiadur adfyfyriol a nodiadau sesiwn yr artist 
• nodiadau arsylwiʼr gwerthuswr, staff yr oriel a staff datblygu celfyddydau a 

fynychodd sesiynau 
• cyfweliadau grŵp/unigol â staff ar ddechrau ac ar ddiwedd y prosiect 
• holiadur byr i ymwelwyr âʼr ward - dim ond 1 a ddychwelwyd 
• holiadur byr i staff - dychwelwyd 15 
• adolygiad y gwerthuswr o ffotograffauʼr artist oʼr sesiynau  
• cyfweliadauʼr gwerthuswr ag unigolion allweddol 

 
Nid oedd yn bosibl casglu tystiolaeth yn uniongyrchol gan gyfranogwyr. Fodd bynnag 
roedd modd iʼr artist ac ymwelwyr eraill âʼr prosiect gofnodi sylwadau gan y cleifion. 
Nododd yr artist nifer o sgyrsiau a gafodd â chleifion, gan geisio cofnodi geiriauʼr 
cleifion eu hunain. 
 
Canfyddiadau ac effaith 
 
Roedd yn anodd casglu tystiolaeth ar gyfer y prosiect hwn am nifer o resymau ac ni 
fu mor drylwyr ag yr oedd yr awdur wediʼi obeithio yn ystod y cyfnod cynllunio. Roedd 
cyfuniad o brotocolauʼr gwasanaeth iechyd yn ymwneud â chysylltu â theuluoedd 
cleifion neu gleifion sydd wediʼu rhyddhau oʼr ysbyty, ynghyd â phwysau ar amser 
staff o fewn yr unedau yn golygu bod tystiolaeth wrthrychol gan aelodau o deuluoedd 
neu ymwelwyr yn brin iawn. Roedd pwysau ar amser staff hefyd yn golygu ei fod yn 
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anodd iddyn nhw gasglu tystiolaeth yn systematig. Er bod trafodaeth wediʼi chynnal 
cyn dechrauʼr prosiect am y posibilrwydd o gofnodi effaith y gweithgaredd celf ar 
newid ymddygiad, patrymau cysgu, gofynion meddyginiaeth etc, nid oedd yn bosibl 
neilltuo amser staff i wneud hyn. Ar adeg y prosiect roedd cyfran uchel o nyrsys 
asiantaeth yn y wardiau ac felly roedd tîm y staff yn newid. 
 
Roedd staff y ward yn gallu cyfrannu eu barn aʼu sylwadau personol drwy 
gyfweliadau a holiaduron grŵp ac unigol.  
 
Cafodd y canfyddiadau a drafodir isod eu harsylwi aʼu cofnodi gan wahanol unigolion 
â phersbectifau gwahanol. Dylid eu hystyried yn ddangosyddion cryf o effaith ac 
maen nhwʼn awgrymu meysydd gwaith ar gyfer rhaglenni ymchwil yn y dyfodol fydd 
ag adnoddau llawn. 

 
Yr effaith ar y cleifion a gyfranogodd 
 
Nodir yr effaith ar y cleifion mewn nifer o feysydd 
isod. Er bod modd cofnodi bod yr effaith yn 
datblygu ac yn cynyddu mewn llawer o achosion 
wrth iʼr prosiect fynd yn ei flaen, roedd yn 
drawiadol fod awyrgylch y ward, neu hwyliau claf 
unigol, yn gallu amharu ar gynnydd neu hyd yn 
oed wneud i rywun syrthioʼn ôl. 
 
Lefelau uwch o weithgaredd 
 
Cynyddodd nifer oʼr cleifion oedd yn cymryd rhan 
eu lefel o weithgaredd corfforol, gyda rhaiʼn 
goresgyn y problemau roedden nhwʼn cwyno 

amdanyn nhw er mwyn gallu gwneud y gwaith celf. Roedd dau glaf oedd yn cwyno 
am broblemau âʼu llygaid ar ddechrau sesiwn fel pe baen nhwʼn eu hanghofio 
unwaith iddyn nhw ddechrau peintio ac roedd hyd yn oed y cleifion hynny oedd yn 
cysgu llawer yn raddol yn gwneud mwy o weithgareddau a chysgu llai wrth iʼr 
wythnosau fynd yn eu blaen. Roedd rhai, oedd prin yn gallu eu dal eu hunain yn syth 
mewn cadair ar y dechrau, yn ddiweddarach iʼw gweld yn estyn allan i roiʼr brwsh 
paent mewn potyn ac yn peintio papur neu ffabrig. Ar y dechrau roedd cyfranogwyr 
mwy abl a rheolaidd yn gwylioʼr artist ond yn raddol roedden nhwʼn cwblhau mwy a 
mwy oʼr gweithgareddau corfforol eu hunain gan brintio, lliwio, peintio, defnyddio 
siswrn papur ac ati wrth iʼr wythnosau basio. Hefyd roedden nhwʼn treulio amser 
hirach yn y sesiynau ac yn fwy gweithgar yn codi i ddewis deunyddiau, lliwiau paent, 
taclau ac ati, a phasio cyfarpar i bobl eraill. Roedd darnau celf ar raddfa fwy a 
chydweithredol yn aml yn annog gweithgaredd symudol ar raddfa fwy. 
 
Gwell ymgysylltu a rhyngweithio 
 
Yn sesiynau cynharaf y prosiect roedd cleifion yn llai tebygol o gymryd rhan yn y 
gweithgaredd gan aros a gwylio ond wrth iddyn nhw ddod yn fwy cyfarwydd ag 
Alison, yr artist, a dechrau rhyngweithio â hi yn barotach, roedd nifer cynyddol o 
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gleifion yn dechrau cymryd rhan yn y gweithgaredd celf. Cynyddodd y cyfnod o 
amser roedden nhwʼn gallu canolbwyntio ac ymwneud âʼr gweithgareddau ar y cyfan 
gyda mwy nag un claf yn treulio sesiynau bore a phrynhawn ar eu gwaith celf erbyn 
diwedd y prosiect. Byddai un fenyw a fyddai, oʼi gadael ar ei phen ei hun, yn eistedd 
yn ei chadair olwyn yn gweiddi am gymorth yn aml, yn gallu canolbwyntioʼn dawel ar 
liwio am ugain munud a mwy gyda chefnogaeth Alison. 
 
Roedd eraill yn gweld eu bod yn gallu anwybyddu anghysur pan oedden nhwʼn 
canolbwyntio; 
 

 Mae hyn wedi bod yn therapiwtig iawn. Roeddwn iʼn teimloʼn sâl iawn cyn 
dechrau, rwyʼn credu maiʼr tabledi yw hynny, ond rwyʼn teimloʼn iawn nawr. 

Claf M 
 
 Maeʼn wych cael y gwaith celf hwn iʼw wneud heddiw. Rwyf i wedi bod yn 
poeni drwyʼr wythnos ac mae hyn wedi bod yn ffordd wych i dynnu fy 
meddwl oddi ar yr hyn sydd wedi digwydd.  

Claf F 
 
Roedd gweithio ochr yn ochr â chleifion eraill yn rhoi cyfle gwahanol iddyn nhw 
gymdeithasu: 
 
 Roedd G ac E yn sgwrsio dipyn âʼi gilydd heddiw 

Dyddiadur yr Artist 
 
Roedd y gweithgaredd celf yn cynnig pwnc gwahanol i sgwrsio amdano gydag 
ymwelwyr a staff. Roedd trafod y dewis o liw neu gynllun gwaith celf gydag Alison yn 
cynnig rhyngweithio ystyrlon oedd fel pe baiʼn hybu sgyrsiau am amrywiaeth 
ehangach o faterion o atgofion a diddordebau i fynegi mwynhad gyda'r 
gweithgaredd. 
 
Roedd un cyfranogwr yn awyddus i greu ei ddarluniau ei hun gan fwynhau ysgrifennu 
arnyn nhw a siarad amdanyn nhw. 
 
Cafodd staff y ward a gwraig cyfranogwr arall eu synnu o'i weld yn canolbwyntio 
cymaint ar y gweithgareddau. Roedd yn aml yn bryderus ac yn anodd ei setlo, ond 
unwaith roedd yn cymryd rhan mewn sesiwn celf byddaiʼn eistedd ac yn ymgolli yn y 
gwaith am gyfnod hir: 
  
 Roedd yn aml yn methu eistedd yn llonydd am unrhyw gyfnod o amser cyn 

hyn, ond nawr, pan fydd yng nghanol ei waith celf mae'n gallu eistedd am 
oriau ar y tro.  

Gwraig claf 
 

Roedd yn agos i ddwy ran o dair oʼr holiaduron staff a ddychwelwyd ar ddiwedd y 
prosiect yn sôn yn benodol am ymgysylltu a rhyngweithio fel newid gweladwy yn 
ymddygiad / ymarweddiad y cleifion. Roedd geiriau ac ymadroddion fel ymlacio, 
setlo, canolbwyntio, bywiog, cynnydd o ran trafodaeth, yn gyffredin i ddisgrifio 
newidiadau. 
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 Roedd cleifion oedd yn aflonydd ac yn bryderus yn ymateb yn dda iawn iʼr 
 sesiynau. Roedden nhwʼn gallu eistedd yn dawel a rhyngweithio gydag 
 Alison.  

Holiadur staff 
 
Roedd y staff ambell dro yn synnu bod rhai cleifion yn ymgysylltu o gwbl gan sylwi 
fod rhai cyfranogwyr heb ʻarosʼ gyda gweithgaredd oʼr blaen: 
 
 Doeddwn i byth yn meddwl y byddai ##### yn mwynhau peintio, mae 
 ganddo gymaint o broblemau. Roedd yn hyfryd ei weld yn rhagweithiol ac yn 
 cymryd rhan. 
 
Creadigrwydd   
 
Cynlluniodd Alison y gweithgareddau celf i fod yn 
gymharol syml ond â phosibilrwydd ar gyfer 
creadigrwydd unigol. Iʼr sawl oedd yn newydd i gelf 
roedd cysylltuʼr technegau hyn a chynnig dewis yn eu 
galluogi i fod yn greadigol heb orfod cyrraedd lefelau 
uchel o sgiliau. Ar gyfer y cyfranogwyr mwy 
gweithredol, roedd llwyddo i lunio darn o gelf oedd yn 
eu plesio yn eu hysbrydoli i roi cynnig ar dechnegau 
gwahanol. Wrth iʼw hyder gynyddu, roedd rhai 
cyfranogwyr yn greadigol iawn, gan ddewis gwneud 
eu gwaith celf eu hunain yn annibynnol gan 
ddefnyddioʼr amrywiol ddeunyddiau proffesiynol yr 
oedd Alison yn eu darparu.  
 
Roedd rhai cleifion yn synnu at eu creadigrwydd eu 
hunain. 
 
 Rwyf i wedi ymlacioʼn llwyr ac rwyf iʼn teimlo y 
gallwn fod yn artist. 

Claf (M) 
 
Roedd y darnau celf creadigol a ddangoswyd yn y 
wardiau yn destun sylw gan gleifion eraill, staff ac 
ymwelwyr ac yn bwnc trafod i bawb ac ambell waith 

yn dacteg i dynnu sylw a chynorthwyo staff i ymdrin ag 
ymddygiad anodd.  
 
Ar fwy nag un achlysur defnyddiodd cyfranogwyr y 
technegau roedden nhwʼn eu dysgu i wneud cardiau i 
aelodau oʼr teulu erbyn amser ymweld neu wrth fynd adref 
ar ymweliad. Roedd hyn yn cynnig cyfle i fod yn greadigol a 
gwneud gwaith celf gydag unigolyn penodol mewn golwg. 
 
Yn yr arddangosfa a gynhaliwyd yn Oriel Wrecsam, roedd 
clod mawr iʼr gweithiau celf ac roedd yr un cyfranogwr aʼi 
gŵr a allodd ddod iʼr dangosiad preifat yn falch iawn i weld 
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ei hymdrechion creadigol yn cael eu dangos mewn arddangosfa wediʼi  
churaduʼn broffesiynol. 
 
Ymdeimlad o gyflawniad 
 
Roedd y cleifion i gyd iʼw gweld yn hapus ac yn falch oʼr hyn roedden nhw wediʼi 
gyflawni. Roedd y rhai nad oedd ganddyn nhw lawer o allu iʼw mynegi eu hunain yn 
gallu gweld bod y gwaith roedd y grŵp wediʼi wneud yn rhywbeth roedden nhw wedi 
cyfrannu ato, gan edrych yn ofalus ar y gwaith, ei godi a gwenu.  
 
Roedd gan y rhai oedd wedi gwneud cardiau iʼw teuluoedd ymdeimlad arbennig o 
gyflawniad gan fod ganddyn nhw rywbeth iʼw roi yn hytrach na gorfod derbyn pethau 
drwyʼr amser.  
 
Dywedodd llawer o gleifion eu bod yn falch o fod wedi gwneud rhywbeth aʼu bod yn 
ymfalchïo yn y gwaith. 
 

Roeddwn iʼn meddwl y byddwn i allan o fy 
nyfnder ond mewn gwirionedd rwyf iʼn 
gallu gwneud hyn ac maeʼn rhywbeth y 
gallaf i ei wneud ar fy mhen fy hun.  

Claf (M) 
 
Roedd hi mor falch gydaʼr canlyniad aeth 
hi âʼr gwaith gyda hi iʼr llofft iʼw ddangos i 
bawb.  

Nodiadau r̓ artist  
 
  

 Rwyf i wedi mwynhau peintio hwn heddiw. Maeʼn edrych yn hyfryd.  
Claf (F) 

 
 Rwyf i wrth fy modd âʼr hyn wnes i heddiw a gobeithio caf i ddod 'nôl yr 

wythnos nesaf  
Claf (F) 

 
Roedd cleifion yn falch pan roedd staff yn edmygu eu gwaith ac roedd y ganmoliaeth 
yn ychwanegu at eu hymdeimlad o lwyddiant. 
 
Mwynhad  
 
Maeʼr staff i gyd yn cytuno bod y cleifion iʼw gweld yn mwynhauʼr gweithgaredd gan 
ddweud wrthyn nhw eu bod wedi mwynhau. Soniodd staff fod y cleifion yn siarad am 
y gweithgaredd celf wedi hynny, ac yn mwynhau gweld y gwaith celf ar y ward. 
Roedd y cyfranogwyr eu hunain yn dweud wrth Alison eto ac eto eu bod yn 
mwynhauʼr gweithgaredd. 
 
 Mae gwneud celf yn fy ngwneud iʼn hapus. 

Claf (F) 
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 Maeʼn well nag eistedd a gwylioʼr teledu drwyʼr dydd.     
Claf (M) 

 
 Mae hyn wedi gwneud fy niwrnod heddiw.      

Claf (F) 
 
 Rwyf i wir wedi mwynhau gwneud y gwaith celf ac yn edrych ymlaen at pan 

fyddwch chi'n dod yn ôl. Mae'n hyfryd cael peintio, dwyf i ddim wedi gwneud 
hyn erioed o'r blaen ac mae'n wych cael y cyfle. 

Claf (M) 
 
Nododd Alison fod y cleifion yn aros iddi gyrraedd ar ôl yr wythnosau cyntaf aʼi bod 
hiʼn gorfod rheoli eu brwdfrydedd yn gynnil. 
 
 ……ambell waith rhaid i fi bacio popeth yn gyflym iawn amser cinio neu bydd 

rhaiʼn rhuthroʼn ôl ar ôl cinio yn awyddus i wneud mwy ...  
Artist 

 
Profiad y tu hwnt iʼr ward 
 
Fel y nodwyd roedd hiʼn anodd casglu tystiolaeth o du allan iʼr ward, ond roedd yr 
unig holiadur ymwelydd a gwblhawyd yn nodi: 
 
 Doedd fy ngŵr ddim wedi rhoi cynnig ar unrhyw fath o waith celf erioed cyn y 

prosiect hwn a nawr maeʼn mwynhau lluniadu pan fydd ar egwyl yn ôl adref. 
Maeʼn falch iawn oʼi waith ac mae wedi rhoi diddordeb cyfan gwbl newydd 
iddo. Yn aml iawn dymaʼr unig ffordd i ffrwyno ei bryder. 

 Holiadur ymwelydd 
 
Dywedodd awdur y dyfyniad hwn wrth staff ei bod yn teimloʼn llawer mwy abl i 
ymdopi â'r ymweliadau cartref nawr fod ganddi'r strategaeth newydd hwn ar gyfer 
tawelu ei gŵr os yw'n mynd yn bryderus. 
 
Dywedodd cleifion eraill oedd yn gadael yr uned eu bod yn awyddus i barhau âʼu celf 
wedi hynny a rhoddodd Alison bapur braslunio a deunyddiau iʼr rhai oedd â 
diddordeb. 
 
Yr effaith ar yr artist 
 
Mae gan Alison Mercer brofiad helaeth o weithio mewn amgylchedd ysbyty ond cyn 
hyn nid oedd ganddi brofiad o weithio gydaʼr grwpiau heriol iawn hyn o gleifion. Mae 
wedi dysgu llawer oʼr prosiect a bydd yn gallu defnyddio hyn mewn mannau eraill aʼi 
drosglwyddo i artistiaid ac ymarferwyr eraill. Mae wedi magu hyder yn ei gallu i 
ddarparu gweithgaredd pwysig iʼr grŵp hwn o gleientiaid, ac maeʼr prosiect wedi 
atgyfnerthu iddi hi werth gweithgaredd celf. Mae rhai oʼr profiadau mwyaf heriol a hyd 
yn oed rhai a barodd ofid iddi, nas manylir yma, wedi cyfrannuʼn uniongyrchol at y 
gwersi a ddysgwyd oʼr prosiect. 
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Mae Alison wedi gallu mynychu deuddydd o hyfforddiant ymwybyddiaeth dementia 
ers diwedd y prosiect sydd wedi rhoi ei phrofiadau mewn cyd-destun. Mae wediʼi 
hysbrydoli i weithio gydaʼr grŵp cleientiaid hwn ac mae eisoes wediʼi phenodi'n artist 
ar brosiect arall gyda chleifion â dementia. 
 
Yr effaith ar amgylchedd y ward 
 
Mae staff y ward wedi gwerthfawrogi pwysigrwydd y gweithgaredd ar y ward. Roedd 
pob un oʼr holiaduron a ddychwelwyd gan staff yn gadarnhaol fel yr oedd y 
cyfweliadau grŵp ac unigol. Roedd yn agos i hanner yr holiaduron yn cynnwys sylw 
digymell i'r perwyl yr hoffai'r ymatebwr weld y prosiect yn parhau neu weithgaredd 
tebyg ar gael yn barhaol i gleifion. Soniodd y rhai a gyfwelwyd yr hoffen nhw pe bai 
mwy o amser yn eu hamserlen gwaith i'w roi i weithgareddau ystyrlon a hefyd bod 
cael rhywun o'r tu allan yn dod i mewn yn hybu ac yn llesol i gleifion a staff hefyd.  
 
Yn ogystal â darparu gweithgaredd difyr i gleifion, mae'r sesiynau wedi ychwanegu 
strwythur iʼr diwrnod; 
 
 Roedd y ward fel pe baiʼn rhedeg yn fwy esmwyth ar ddyddiau Alison 

Sylw mewn cyfweliad ag aelod o staff 
 
Roedd yn creu awyrgylch ddymunol: 
 
 Roedd awyrgylch llonydd a chadarnhaol yn deillio oʼr gweithgaredd. 

Holiadur staff 
 
Llonyddwch cynyddol a llai o aflonyddwch a phryder oedd yr effeithiau yr adroddwyd 
amlaf mewn holiaduron ac mewn cyfweliadau.  
 
Roedd rhai aelodau o staff hefyd yn teimlo pe baent yn cael amser a hyfforddiant 
priodol, gydag ysbrydoliaeth achlysurol o ffynonellau allanol i hybu eu hyder, y gallen 
nhw wneud llawer mwy eu hunain i ddarparu gweithgareddau ystyrlon i ennyn 
diddordeb cleifion. Fodd bynnag nid oedd hyn yn tanbrisioʼr dylanwad ychwanegol a 
ddeilliai o gael arbenigwr yn dod i mewn, ar gleifion a staff. 
 
Roedd rhai oʼr staff a gafodd eu cyfweld yn teimlo y byddaiʼr effaith ar y ward, a 
grëwyd gan ymdeimlad o lonyddwch mewn unigolion ac yn y ward yn gyffredinol, yn 
debygol o fod yn weladwy mewn logiau digwyddiadau, logiau patrwm cysgu neu hyd 
yn oed o bosibl mewn cofnodion meddyginiaeth, pe baiʼr math hwn o brosiect yn cael 
ai ailadrodd, yn enwedig dros gyfnod hirach. 
 
Gellid cael gwell cydymffurfiaeth gan gleifion â gwaith dydd i ddydd y ward e.e. 
gwirio pwysau gwaed a gellid gweinyddu meddyginiaeth yn haws. Tra bo cleifion yn 
brysur âʼr gweithgaredd celf, doedden nhw prin yn sylwi bod eu pwysau gwaed yn 
cael ei fesur a bydden nhwʼn cymryd eu meddyginiaeth yn ddidrafferth. Roedd rhai 
aelodau o staff yn gwerthfawrogi'r cyfle i fynd ymlaen â gwaith papur tra boʼr sesiwn 
yn mynd rhagddi er mwyn gallu rhoi mwy o amser i ryngweithio âʼr cleifion yn 
ddiweddarach yn y dydd. 
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Roedd newid ymddangosiadol yn agwedd y staff dros gyfnod y prosiect. Yn y 
cyfweliadau grŵp ac unigol cynnar roedd staff yn gadarnhaol iawn ynglŷn â 
chyflwynoʼr gweithgaredd iʼr ward gan ddisgwyl y byddaiʼr cleifion yn ei fwynhau. 
Roedden nhwʼn difaru nad oedd digon o amser i wneud rhagor o weithgareddau ar y 
ward eu hunain. Erbyn diwedd y prosiect roedden nhw hyd yn oed yn fwy brwd dros 
y prosiect celf, yn gallu nodi manteision ehangach na mwynhad yn unig, ac 
awgrymodd rhai bod manteision clinigol gwirioneddol o bosibl y gellid ymchwilio 
iddyn nhw ymhellach. 
 
Y Gwersi a Ddysgwyd 
 
Ar gyfer cyflenwi sesiynau tebyg yn y dyfodol: 
 

• Dylai ymwybyddiaeth dementia a hyfforddiant arall fod ar gael i artistiaid a 
chyfranwyr eraill nad ydyn nhwʼn arbenigwyr mewn gweithgareddau ar y ward 
cyn dechrauʼr sesiwn iʼw paratoi ar gyfer digwyddiadau heriol a allai beri gofid 

• Dylid sefydlu trefniadau clir i staff oʼr fath eu dilyn, pe bai digwyddiadau 
anarferol yn codi 

• Dylai o leiaf un aelod o staff y ward fod yn bresennol ar bob achlysur mewn 
unrhyw sesiwn gweithgaredd ochr yn ochr â hwylusydd y sesiwn 

• Dylid darparu goruchwylio / cymorth mentora ar fyr rybudd pe bai angen, i 
artistiaid neu hwyluswyr gweithgarwch eraill syʼn gweithio yn yr amgylchedd 
hwn gan rywun ag arbenigedd gydaʼr grŵp cleifion hwn 

• Dylid darparu sesiynau sefydlu iʼr holl staff ar y ward cyn iʼr sesiynau gychwyn 
er mwyn iddyn nhw ddeall y rôl bwysig maen nhwʼn ei chwarae yn annog 
cyfranogiad a grymuso cleifion unwaith y boʼr gwaith yn dechrau 

• Dylaiʼr Bwrdd Iechyd gysylltu â chleifion a greodd waith celf yn y sesiynau ond 
a ryddhawyd oʼr ysbyty cyn iʼw gwaith gael ei baratoi iʼw arddangos gan yr 
artist er mwyn iddyn nhw allu derbyn y gwaith celf gorffenedig 

• Gallai arddangosfeydd neu ddangosiadau o unrhyw waith celf neu 
ganlyniadau eraill i weithgaredd y prosiect fod yn ddathliad a gallai 
gweithgaredd buddiol ar y ward neu oriel newidiol o waith celf ychwanegu at 
ymdeimlad y cyfranogwyr o gyflawniad. 

 
Ar gyfer unrhyw werthuso annibynnol yn y dyfodol neu ymchwil i werth y math hwn o 
weithgaredd 
 

• Rhaid cydnabod bod unrhyw werthuso ystyrlon yn mynd i olygu amser y 
Bwrdd Iechyd a staff y ward a dylid ymrwymo i ddarparuʼr amser hwnnw 

• Dylid ymgymryd â rhaglen hirach o weithgaredd yn enwedig gan fod cleifion 
yn mynd ac yn dod, heb fod yn grŵp cyson iʼw monitro neu ymchwilio 

• Maeʼr egwyddor fod y gweithgaredd yn wirfoddol yn sylfaenol. Mae angen i 
staff annog cyfranogiad ar yr un pryd â grymuso dewis 

• Dylai staff y ward wneud dadansoddiad o gofnodion y ward sydd eisoes yn 
cael eu cadw os nad oes modd iddyn nhw fod ar gael i ymchwilwyr 

• Gellid goresgyn y trafferthion ynghlwm wrth sicrhau caniatâd i geisio 
gwybodaeth gan hysbyswyr defnyddiol megis cleifion sydd wedi ymadael, 
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teulu ac ymwelwyr eraill drwy neilltuo cyfrifoldeb i aelod o staff y bwrdd iechyd 
drafod cyswllt neu gyfarfod ar gyfer gwerthuso 
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Atodiad A 
 
Amlinelliad o fethodoleg y gwerthuso  
 
Maeʼr prosiect hwn yn rhan o raglen prosiectau ymchwil gweithredol engage Cymru 
aʼi nod eang yw gwella ansawdd bywyd pobl hŷn yng Nghymru ac yn ehangach drwy 
gymryd rhan mewn gweithgaredd celf cyfranogol. Caiff y prosiect ei gynnal mewn 
unedau iechyd meddwl i bobl hŷn yn Ysbytai Wrecsam Maelor a Glan Clwyd, 
Ymddiriedolaeth Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 
 
Bydd yr artist Alison Mercer yn gweithio ar y wardiau gyda chleifion, staff ac 
ymwelwyr fel boʼn briodol ac fel y cytunir â rheolwyr y wardiau yn ystod y cyfnod. 
Caiff cleifion y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chaiff staff gymryd 
rhan gyda nhw. Gall cleifion aros am y sesiwn lawn neu am gyfnod byr yn unig yn ôl 
eu dymuniad. 
 
Caiff y prosiect ei werthuso gan Eirwen Malin, ymgynghorydd annibynnol, ar ran 
engage Cymru, er mwyn bodloni gofynion y grantiau syʼn cyllidoʼr prosiect. 
 
Bwriedir y bydd y gwerthusoʼn canfod unrhyw newidiadau syʼn codi yn sgil cyflwyno 
gweithgareddau celf cyfranogol i amgylchedd y ward. Bydd yn canolbwyntio ar 
newidiadau yn ymarfer, ymddygiad ac agweddauʼr sawl yr effeithir arnyn nhw gan 
weithgareddauʼr prosiect. 
 
Bydd canlyniadauʼr gwerthusiad yn cael eu cyhoeddi ar wefan engage 
www.engage.org.uk, mewn seminarau i rannu ymarfer da ac maeʼn bosibl y cânt eu 
hadrodd yn ehangach i geisio gwella ansawdd bywyd pobl hŷn.  
 
Bydd yr egwyddor sylfaenol o gadw anhysbysrwydd yr holl unigolion yn cael ei 
mabwysiadu, fodd bynnag maeʼn bosibl y bydd rhai unigolion neu sefydliadau 
penodol e.e. yr artist, rhai cyrff ysbyty neu randdeiliaid yn dymuno cael eu henwi er 
mwyn cynyddu eu statws proffesiynol. Bydd modd caniatáu hyn dim ond os nad ywʼn 
cyfaddawdu anhysbysrwydd unigolyn neu unigolion eraill.  
 
Bydd enwiʼr unedau/wardiau mewn deunydd a gyhoeddir ond yn cael ei wneud ar ôl 
cael caniatâd penodol gan Dr Arun Kaimal. 
 
Caiff y prosiect ei hysbysebu yn yr amrywiol wardiau cyn dechrauʼr gweithgareddau, 
gydaʼr elfen gwerthuso yn cael ei chrybwyll yn glir, fel bod modd i gleifion, teuluoedd, 
ymwelwyr eraill a staff i gyd fod yn ymwybodol oʼr prosiect. Caiff cyfleoedd i 
ymwelwyr gyfrannu at y gwerthusiad eu hysbysu hefyd. 
 
Ar gyfer cleifion yr ystyrir eu bod yn analluog i roi cydsyniad gwybodus iʼr elfen 
gwerthuso, tybir y bydd cyfrifoldeb am ganiatáu iddyn nhw gymryd rhan yn eiddo i Dr 
Arun Kaimal, Seiciatrydd Ymgynghorol / Arweinydd Rhaglen Iechyd Meddwl Pobl 
Hŷn, Ymddiriedolaeth Iechyd Betsi Cadwaladr. 
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Trosolwg oʼr dulliau casglu tystiolaeth 
 
Egwyddorion  
 
Caiff y dulliau casglu tystiolaeth eu cynllunio gydag ystyriaeth iʼr egwyddorion 
canlynol: 

• cyn lleied o effaith â phosibl ar redeg y prosiect o bersbectif y cleifion 
• cyn lleied â phosibl o amharu ar arferion y ward 
• peidio â pheri niwed i unrhyw gyfranogwyr, cleifion, ymwelwyr, staff ysbyty 

neu staff y prosiect 
 
Mae cyfranogwyr a rhanddeiliaid eraill wedi ymrwymo i fod yn gyd-ymchwilwyr, 
casglu gwybodaeth aʼi throsglwyddo i Eirwen Malin fel y cytunir. 
 
Bydd y dystiolaeth ar ffurf nodiadau arsylwi, trawsgrifiadau o grwpiau ffocws a 
chyfweliadau, ffotograffau o arteffactau neu weithgareddau celf nad ydyn nhwʼn 
dangos unigolion y gellir eu hadnabod, ac adroddiadau gan staff. 
 
Caiff y dystiolaeth, ar wahân iʼr hyn a ddyfynnir yn uniongyrchol yn yr adroddiad 
gwerthuso ac mewn cyflwyniadau, neu fel y nodir isod, ei dinistrio chwe mis ar ôl 
cwblhauʼr adroddiad neu unwaith nad oes ei hangen, pa bynnag un sydd gyntaf. 
 
Dulliau  
 
Arsylwi  
 
Bydd nifer o sesiynau gweithgaredd celf yn cael eu harsylwi gan y gwerthuswr a fydd 
yn cymryd rhan yn y gweithgareddau celf ochr yn ochr âʼr cleifion aʼr staff. Bydd 
nodiadau yn cael eu cadw yn ystod yr arsylwi. 
 
Bydd yr artist yn cadw dyddiadur ymarfer adfyfyriol i gofnodi ei harsylwadau aʼi 
myfyrdodau. Unwaith y bydd yr adroddiad yn gyflawn bydd y dyddiadur yn eiddo iʼr 
artist, fel offeryn datblygu proffesiynol, yn amodol ar yr ymrwymiad i anhysbysrwydd 
a amlinellir uchod. 
 
Grwpiau ffocws 
 
Bydd nifer o grwpiau ffocws o staff y ward yn cael eu hwyluso aʼu cofnodi.  
 
Bydd y potensial i gynnal grŵp ffocws o aelodau o deuluoedd ac ymwelwyr eraill yn 
cael ei archwilio yn ddiweddarach yn y prosiect. 
 
Adroddiadau staff 
 
Bydd offerynnau penodol2 yn ymwneud ag adroddiadau staff a rheoliʼr ward yn cael 
eu monitro am newidiadau a allai fod yn ganlyniad i gyflwynoʼr gweithgareddau. 

                                                             
2 Nodwyd y rhain gan staff y ward 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Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu hadrodd mewn modd priodol, dienw iʼr 
gwerthuswr. 
 
Cyfweliadau  
 
Rhagwelir y cynhelir cyfweliadau lled-strwythuredig gyda staff allweddol ar ôl iʼr 
gweithgareddau celf ddod i ben. 
 
Cynhelir cyfweliadau gydag unigolion eraill (nid cleifion na all roi cydsyniad) fel boʼn 
briodol os bydd angen. 
 
Cofnodi cyfarfodydd 
 
Caiff cofnodion cyfarfodydd eu hasesu am dystiolaeth a bydd cyfarfod terfynol o staff 
allweddol o'r ddau safle yn cael ei gynnal i rannu eu hargraffiadau. 
 
Gwybodaeth arall 
 
Mae Alison Mercer wedi gweithio gydag Ymddiriedolaeth Iechyd Betsi Cadwaladr oʼr 
blaen ac mae ganddi ddatgeliad CRB priodol. 
 
Mae gan Eirwen Malin ddatgeliad diweddar ar gais noddwr arall sydd wedi 
cadarnhau i Ymddiriedolaeth Iechyd Betsi Cadwaladr nad oes unrhyw wybodaeth 
fwy diweddar wediʼi derbyn. Mae Liz Aylett wedi gweld gwaith papur y datgeliad 
gwreiddiol ac wedi cofnodiʼr manylion. 
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