Fframwaith Strategol ar gyfer Gweithlu Iechyd a Gofal Powys
{CRYNODEB 2020}
Bwrdd Partneriaeth
Ranbarthol Powys
Iechyd a Gofal
Cymdeithasol

One Powys Yn Un

Powys Regional
Partnership Board
Health and
Social Care

Cyflwyniad

Gwnaethom ymgysylltu â
dros 300 o bobl o’n gweithlu
i helpu i lunio’r fframwaith
strategol. Daeth pum thema
graidd i’r amlwg o hyn:

PARTNERSHIP & CITIZENSHIP

Mae system iechyd a gofal Powys wedi gosod
strategaeth gyffrous ar gyfer dyfodol ei weithlu, sy’n
canolbwyntio ar ofal o ansawdd uchel, gofal sy’n canolbwyntio
ar yr unigolyn a mwy o weithio mewn partneriaeth.

{

Y gweithlu yw’r ffactor pwysicaf yn ansawdd y gofal a
ddarparwn ac felly mae’n rhan annatod o gyflawni’r hyn a
nodir yn Strategaeth Iechyd a Gofal Powys.

}

Er gwaethaf rhai heriau, mae
gennym gyfle unigryw i drawsnewid
y ffordd yr ydym yn darparu gofal
ar gyfer y boblogaeth sy’n newid
ym Mhowys.

Mae’r fframwaith strategol hwn yn nodi sut yr ydym yn bwriadu
gwneud hyn trwy ein gweithlu. Rydym yn ystyried ein gweithlu
yn y cyd-destun ehangach , ac mae hyn yn cynnwys pobl sy’n
gweithio ar draws y sector preifat, annibynnol a’r trydydd sector.
Rydym hefyd yn cydnabod bod gwirfoddolwyr a gofalwyr yn
chwarae rhan bwysig fel rhan o’n tîm.

Nodwyd thema
drawsbynciol arall hefyd:

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys y camau a nodwyd ar gyfer pob un o’r themâu
craidd. Defnyddir cynllun gweithredu clir i olrhain cynnydd a’n helpu i barhau i
ganolbwyntio ar gyflawni’r canlyniadau a fwriadwyd.
Wrth symud ymlaen, bydd angen i ni wneud gwell defnydd o ddata i wneud
penderfyniadau gwybodus am ein gweithlu.
Rhaid inni fod yn hyblyg , wrth sicrhau bod yr holl waith yn cyd-fynd â’r
amcanion tymor hir a nodir yn Strategaeth Iechyd a Gofal Powys :
‘ Powys Ofalgar ac Iach ‘.

Ein gweithlu: Y darlun ym Mhowys
Fel gweithlu, rydym yn gwneud cyfraniad economaidd
sylweddol i ffyniant a chynaliadwyedd ein sir.
Ym mis Ionawr 2019, roedd:
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Mae darparu gwasanaethau cymorth a chymunedol ym Mhowys yn hynod
ddibynnol ar wirfoddolwyr a gofalwyr, gyda gwirfoddolwyr a gofalwyr yn ffurfio
bron i ddeuparth ein gweithlu effeithiol. Mae pobl yn tueddu i wneud mwy nag un
swydd wirfoddoli, a’r mathau mwyaf cyffredin yw mynd ar negeseuon, gofalu am
blant, cadw mewn cysylltiad ag unigolyn sy’n gaeth i’w dŷ , darparu cludiant a rhoi
cyngor. Mae’r rhan fwyaf o wirfoddolwyr mewn ardal wledig yn tueddu i dreulio
rhwng 1 - 20 awr yr wythnos yn darparu gwasanaeth gwirfoddoli yn ddi-dâl.
Mae chwe deg pump y cant o ofalwyr di-dâl Powys dros 50 oed, gyda rhai
yn darparu mwy na 50 awr o ofal bob wythnos. Disgwylir i nifer y gofalwyr di-dâl
gynyddu dros y blynyddoedd nesaf oherwydd y cynnydd yn y boblogaeth sy’n
heneiddio ym Mhowys. Mae nifer y gofalwyr ifanc yn cynyddu hefyd, gyda’r rhan
fwyaf yn darparu hyd at 19 awr o ofal yr wythnos. Mae rhai gofalwyr ifanc yn colli
amser ysgol oherwydd eu cyfrifoldebau, sy’n niweidiol i’w haddysg a’u rhagolygon
yn y dyfodol.

Heriau’r gweithlu
Mae gweithlu Powys yn wynebu rhai heriau sylweddol, mae rhai ohonynt yn
benodol i’r sir, mae eraill yn gyffredin ar lefel genedlaethol.
Mae’r rhain yn cynnwys: prinder mewn rhai proffesiynau (ee gweithwyr gofal
cymdeithasol, nyrsys, meddygon), gofal cymdeithasol gofynion deddfwriaethol
/ cofrestru, mae nifer uchel o staff yn mynd i fod yn ymddeol cyn bo hir, ac mae
lefelau mudo ymysg myfyrwyr yn cynyddu.

amcangyfrif o ofalwyr di-dâl
o rolau
gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr a gofalwyr

713

Aelodau staff sy’n
gweithio mewn
gofal cymdeithasol
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Thema 1: Dylunio, cynllunio a denu’r gweithlu

{

Dylunio, cynllunio a denu’r gweithlu bydd gennym weithlu amlasiantaethol,
amlddisgyblaethol sy’n cwrdd â gofynion iechyd a gofal sir wledig ac yn darparu
gwasanaethau di-dor. Powys fydd y sir fydd yn adnabyddus am ddarparu cyfleoedd i
bobl ddatblygu eu dewis yrfa, a chydbwyso eu gwaith a’u bywyd cartref.
Bydd ein gweithlu wedi’i rymuso, yn gallu cyfrannu at lunio’r dyfodol, yn mwynhau
diwylliant gwaith gwych ac amodau cyflogaeth deniadol, er mwyn sicrhau y gallant
ddiwallu anghenion iechyd a gofal ein poblogaeth a chefnogi economi Powys.

Mae cadw ein gweithlu profiadol ac arbenigol
yn allweddol gan fod arnom ni eisiau gweithlu
cadarn, ac mae datblygu newydd-ddyfodiaid
trwy hyfforddi a mentora effeithiol yn holl
bwysig hefyd.

Byddwn yn ystyried mwy o gyd-leoli timau i feithrin perthynas waith agosach, proffesiynol.
Bydd ystod o wahanol bobl o bob oed yn gweithio ochr yn ochr â’i gilydd gydag amrywiaeth
o sgiliau a gwybodaeth. Dros amser, byddwn ni’n gweld cymysgedd cynyddol o
wirfoddolwyr a chydweithwyr taledig yn gweithio yn agosach gyda’i gilydd, gan gynnig
gwasanaethau sy’n ychwanegu gwerth i’n dinasyddion a’n cymunedau.

}

Bydd ein gweithlu wedi’i rymuso, yn mwynhau diwylliant gwaith gwych ac amodau
cyflogaeth deniadol.
Byddwn yn mabwysiadu’r egwyddorion bywyd 100 mlynedd, gan greu cyfleoedd i bobl gael
mwy nag un yrfa ym Mhowys trwy opsiynau gyrfa hyblyg.
Llwybrau gyrfa tryloyw ar draws ffiniau sefydliadol a fydd yn ei gwneud yn bosibl i symud
sgiliau trosglwyddadwy yn llyfn.

Bydd ein gweithlu yn
argymell Powys fel lle
gwych i weithio!
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Thema 2: Arwain y gweithlu

{

bydd gennym batrwm o arweinwyr yn gweithredu ar bob lefel yn darparu
arweinyddiaeth dosturiol. Bydd ein harweinwyr yn teimlo’n angerddol am
wneud gwahaniaeth i ddinasyddion a chymunedau Powys a grymuso eu
timau i wneud hynny. Mae ein gweithlu amlasiantaeth, sy’n cynnwys gofalwyr
a gwirfoddolwyr fel gweithwyr taledig, yn cael eu cydnabod fel ein hadnodd
mwyaf, a bydd ein harweinwyr yn cysoni eu gwaith â gweledigaeth gymhellol
drwy naratif o ofal o ansawdd uchel gan ddefnyddio sgiliau pobl rhagorol.

Rydym am greu diwylliant arweinyddiaeth
dosturiol lle mae arweinwyr yn cefnogi lles eu
timau yn llawn wrth sicrhau gwasanaethau iechyd
a gofal di-dor i bobl Powys.

}

Byddant yn canolbwyntio ar ddatblygu diwylliant cadarnhaol, cynhwysol a phobl-ganolog sy’n
ymgysylltu ac yn ysbrydoli ein pobl i gyd. Bydd gan ein harweinwyr y sgiliau rheoli pobl gorau a
byddant yn rhoi budd y gweithlu a’n dinasyddion wrth galon popeth a wnânt.

Mae gan bawb gyfrifoldeb i arwain o ran y ffordd y maent yn rheoli eu hunain, y gwasanaethau a
ddarperir ganddynt, a’r canlyniadau a gyflawnir ganddynt.
Bydd ein harweinwyr yn chwarae rhan allweddol wrth ddylunio gwasanaethau yn y dyfodol.
Byddwn yn buddsoddi yn ein portffolio arweinyddiaeth a rheolaeth ac yn cefnogi datblygiad
arweinwyr a rheolwyr sy’n dod i’r amlwg yn y system.

Mae tystiolaeth ymchwil
yn dweud wrthym pan fydd
arweinwyr yn canolbwyntio ar
ddatblygu, ymgysylltu a chefnogi
eu timau, bod ansawdd y metrigau
ariannol a metrigau perfformiad
yn gwella!
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Thema 3: Ymgysylltu a lles

{

ein gweithlu fydd ein cryfder mwyaf o hyd. Bydd ein gweithlu yn
cael ei rymuso i chwarae rhan weithredol mewn cynllunio, ffurfio
a darparu gwasanaethau o ansawdd rhagorol. Byddant yn
teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, yn cymryd rhan lawn
yn eu gwaith, bydd ganddynt synnwyr o les, a byddant yn gallu
darparu gofal tosturiol effeithiol.

}

Pan fydd rhywun yn teimlo eu bod yn cael eu
gwerthfawrogi ac yn mwynhau eu swydd, maent yn
fwy tebygol o aros. Rydym am gefnogi ein gweithlu
cyfan, gan gynnwys ein gwirfoddolwyr a’n gofalwyr
di-dâl, i deimlo fel hyn.

Pan fydd rhywun yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn mwynhau eu swydd, maent
yn fwy tebygol o aros. Rydym am gefnogi ein gweithlu cyfan, gan gynnwys ein gwirfoddolwyr
a’n gofalwyr di-dâl, i deimlo fel hyn. Mae yna dystiolaeth gref i ddangos po fwyaf y mae
rhywun yn ymgysylltu â’r gwaith, y mwyaf effeithiol y maen nhw, ac yn bwysicaf oll, y gorau
yw’r gwasanaeth maen nhw’n ei ddarparu. Er mwyn deall sut mae staff yn teimlo yn y gwaith,
mae angen i ni ofyn iddyn nhw. Rydym am groniclo meddyliau a theimladau ein gweithlu
trwy ymgysylltu’n effeithiol (ee trwy arolygon gweithlu ac ymarferion ymgynghori). Bydd y
canlyniadau yn ein helpu i ddeall pryderon ein gweithlu yn well, fel y gallwn helpu i ddatrys y
rhain cyn gynted â phosibl a gwella eu profiad.

Bydd gennym drefniadau gweithio hyblyg ar draws y gweithlu iechyd a gofal.
Bydd pobl yn gallu dychwelyd i’r gwaith, neu ailhyfforddi, trwy gyfleoedd datblygu effeithiol.
Byddwn hefyd yn cynnig cymorth, cefnogaeth a chyngor cynnar trwy ein dull ar y cyd o gyflwyno
iechyd galwedigaethol.

Mae gwella’r profiad
cyffredinol o weithio
ym Mhowys yn
rhywbeth y gallwn i gyd
chwarae rhan ynddo.
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Thema 4: Addysg, hyfforddiant a datblygiad

bydd gan ein gweithlu gyfleoedd i gymryd rhan mewn addysg, hyfforddiant a
datblygiad o ansawdd uchel er mwyn bod yn llwyddiannus yn eu rôl, teimlo
eu bod yn fodlon ac yn mwynhau eu gwaith yn fawr. Bydd gan ein gweithlu’r
sgiliau cywir i weithredu’n fwy hyblyg ar draws Iechyd a Gofal Cymdeithasol,
a chânt eu cefnogi i ddod o hyd i’r llwybrau cywir ar draws eu gyrfa.

I ddarparu ‘Powys iach ofalgar’ rhaid i ni weithio’n agos gyda darparwyr addysg i gynyddu
canran y bobl ym Mhowys gyda’r cymwysterau a’r sgiliau sydd eu hangen arnom.

{

Byddwn yn ymchwilio i fwy o gyfleoedd addysg
a hyfforddiant ôl-16 yn y sir, gan sicrhau
bod llwybrau rhwng darparwyr addysg a
chyflogaeth yn fwy hygyrch.

}

Ein gweledigaeth yw cael cyfadran iechyd a gofal fel rhan o’r Academi Ddysgu Wledig
ehangach, a fydd yn gwasanaethu’r Canolbarth a’r ardaloedd cyfagos. Bydd hyn yn darparu
llwybrau hyblyg ac arloesol at ddysgu.

Byddwn yn hyfforddi ein gweithlu i ymgorffori’r technolegau meddygol a digidol diweddaraf, ac wrth
wneud hynny, byddwn yn denu cenhedlaeth newydd o bobl i mewn i’r gweithlu wrth annog eraill i aros
ym Mhowys.
Byddwn yn gweithio i fod yn sefydliad disglair i ddangos llwyddiant, y bydd cyrff eraill yn y sector
cyhoeddus yn dymuno dod i ddysgu oddi wrtho .

Bydd gan unrhyw un sydd â
diddordeb mewn gyrfa ym maes
iechyd a gofal cymdeithasol fynediad
at brofiad gwaith, prentisiaethau a
chyfleoedd cyflogaeth llawn ym
Mhowys
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Thema 5: Partneriaeth a dinasyddiaeth

bydd ein dull o ddatblygu a thrawsnewid y gweithlu yn ddi-dor
ac yn cael ei ddarparu trwy’r defnydd gorau o asedau, cryfderau
a dyheadau pob rhan o’r gymuned a’r system iechyd a gofal,
gan gydnabod a gwerthfawrogi cyfraniad pawb gan gynnwys
gofalwyr a gwirfoddolwyr di-dâl.

Wrth i ni ailfodelu gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer anghenion y dyfodol, byddwn yn parhau
i osod y dinesydd wrth wraidd popeth a wnawn. Byddwn yn parhau i ymgysylltu’n weithredol â
thrigolion, cymunedau a rhanddeiliaid allweddol i hyrwyddo, ffurfio a chyflawni ein gweledigaeth.

{

}

Byddwn yn ehangu mynediad at
gyfleoedd cyflogaeth i’r rheini sy’n
gadael gofal a’r rhai ag anghenion dysgu.

Bydd gennym strategaeth ar y cyd i gydlynu cymorth presennol ac i ddatblygu sgiliau o fewn
cymunedau, gan helpu pobl i wneud yr hyn a allant drostynt eu hunain.

Lle y bo’n bosibl, byddwn yn annog ein gweithlu i fanteisio ar gyfleoedd i gyfrannu at eu cymunedau
lleol, boed hynny drwy wirfoddoli yn ystod oriau gwaith a/ neu roi amser i gefnogi ffrindiau a theulu.

Byddwn yn datblygu gallu
ein sefydliadau i wella
iechyd a lles emosiynol yn
ein holl gymunedau.
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Thema Trawsbynciol :

Technoleg a chymorth digidol

byddwn yn defnyddio’r buddion posibl o
dechnoleg a seilwaith digidol i gefnogi datblygiad
carlam ein huchelgeisiau ar gyfer: Dylunio,
Cynllunio a Denu’r Gweithlu; Arwain y Gweithlu;
Ymgysylltu a Lles; Addysg, Hyfforddiant a
Datblygiad; a Phartneriaeth a Dinasyddiaeth.

Rydym wedi amlinellu ein meysydd gwaith allweddol, ond un o’r pethau sylfaenol a fydd yn
galluogi eu llwyddiant fydd y Fframwaith Strategol Digidol yn Gyntaf.
Mae natur wledig a hygyrchedd at wasanaethau yn her enfawr ym Mhowys. Bydd manteisio ar
dechnoleg yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau yn agosach i’r cartref, yn rhyddhau adnoddau
staff, yn cynyddu bodlonrwydd mewn swydd ac yn ychwanegu at gyfrifoldebau rôl.

{

Er mwyn i hyn ddigwydd, mae angen
i ni sicrhau bod gan ein gweithlu
fynediad at y dechnoleg ddiweddaraf,
pryd a ble maen nhw ei hangen.

}

Bydd technolegau newydd yn trawsnewid iechyd a gofal ym Mhowys pan gânt eu defnyddio’n systematig.
Gallai mwy o ddefnydd o ofal wedi’i alluogi gan dechnoleg helpu mwy o bobl i gael gafael ar gymorth gydag
iechyd a gofal cymdeithasol yn nes at adref, gyda llawer o dechnolegau newydd yn hygyrch yn uniongyrchol
o gartrefi pobl .
Dan arweiniad gwaith cenedlaethol , byddwn yn ymchwilio i dechnoleg gynorthwyol a systemau rhybuddio,
roboteg, therapiwteg ddigidol, dadansoddeg data , deallusrwydd artiffisial (AI) gan gynnwys dysgu
peirianyddol , a dilyniannu genomau.

Wrth i dechnoleg fod yn
sail gynyddol i gymunedau
ar-lein i ddinasyddion,
defnyddwyr gwasanaeth
a gweithwyr proffesiynol,
byddwn yn archwilio ac yn
cefnogi mentrau o fewn y
maes hwn

Y camau nesaf

{

}

Rydyn ni wedi nodi ein dyheadau ...
ond nawr mae’r gwaith yn dechrau!
Yn 2020 byddwn yn datblygu cynllun gweithredu manwl i
gyflawni’r fframwaith strategol uchelgeisiol hwn.

Byddwn yn canolbwyntio ar y pum thema
graidd ac un thema drawsbynciol (fel yr
amlinellir yn y ddogfen hon) a bydd yr
holl waith a wnawn yn bwydo i mewn i’r
amcanion hirdymor yn Strategaeth Iechyd
a Gofal Powys . Byddwn hefyd yn cysoni
ein gwaith â fframweithiau strategol
cysylltiedig eraill (megis y Fframwaith
Strategol Digidol yn Gyntaf.

Os hoffech chi gadw mewn cysylltiad a chlywed mwy am
sut mae’r gwaith yn mynd rhagddo, anfonwch e-bost at:

Powys.workforcegeneralenquiries@wales.nhs.uk

