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Amdan Hospice UK 

Hospice UK yw’r elusen 
genedlaethol sy’n gweithio ar 
gyfer y bobl hynny sy’n profi marw, 
marwolaeth a phrofedigaeth. Rydyn 
ni’n gweithio er budd y bobl sy’n 
profi effaith marw a marwolaeth, 
gan gydweithio gyda’n hosbis-
aelodau a phartneriaid eraill sy’n 
gweithio ym maes gofal diwedd oes. 

Mae ein hosbis-aelodau yn dylanwadu ar 
ein gwaith ac yn ei lywio, er mwyn rhoi pobl 
yn ganolog i bopeth rydyn ni’n ei wneud. 

Rydyn ni’n credu y dylai pawb, waeth pwy 
ydyn nhw, ble maen nhw, na pham maen 
nhw’n sâl, gael y gofal gorau posib ar 
ddiwedd eu hoes.

Beth yw gofal hosbis? 
Nod gofal hosbis yw gwella ansawdd bywyd 
a llesiant oedolion a phlant sydd â chyflyrau 
angheuol neu gyflyrau sy’n cyfyngu ar eu 
bywyd. Mae’n helpu pobl i fyw cystal ag y 
gallan nhw tan ddiwedd eu bywydau, waeth pa 
mor hir fydd hynny.

Mae gofal hosbis yn gofalu am anghenion 
corfforol, emosiynol, cymdeithasol ac ysbrydol 
rhywun. Mae hyn yn golygu bod hosbisau’n 
darparu ystod eang o wasanaethau. 

Does dim rhaid i chi aros mewn hosbis i 
dderbyn eu gofal – yn wir, mae llawer o bobl yn 
cael cefnogaeth gan hosbis pan maen nhw’n 
byw adref neu mewn cartref gofal.

Mae’r ymagwedd hon tuag at ofal hefyd yn 
cefnogi aelodau o’r teulu a phobl eraill sy’n 
agos at yr unigolyn sy’n derbyn gofal hosbis. 
Cynigir y cymorth hwn yn ystod salwch 
unigolyn ac yn ystod profedigaeth.

Yng Nghymru, mae pob hosbis wedi esblygu 
i fodloni anghenion penodol ei chymuned, fel 
rhan hanfodol o’r system iechyd a gofal, gan 
gynnwys drwy weithio mewn partneriaeth â’r 
GIG a darparwyr gofal cymdeithasol. 

Nod hosbisau yw darparu gofal di-dor drwy 
weithio ochr yn ochr â meddygon teulu, 
nyrsys ardal a gweithwyr gofal cymdeithasol. 
Maen nhw hefyd yn darparu hyfforddiant 
a chyngor i weithwyr iechyd a gofal eraill, 
ac yn cyfrannu at wneud Cymru yn wlad 
garedig, drwy gynorthwyo cymunedau i 
gefnogi pobl sy’n profi effeithiau marwolaeth, 
marw, a phrofedigaeth.

Gofal lliniarol 
Mae gofal lliniarol yn defnyddio ymagwedd 
gyfannol tuag at driniaeth a gofal, ar gyfer 
pobl â chyflyrau angheuol neu sy’n cyfyngu 
ar eu bywyd a’u teuluoedd. 

Gofal diwedd oes 
Mae gofal diwedd oes yn rhan o ofal lliniarol, 
ac fel arfer mae’n cyfeirio at y gofal a 
ddarperir yn ystod blwyddyn olaf bywyd.



www.hospiceuk.org  |  3

Ariannu gofal hosbis
Mae gofal hosbis ar gael am ddim ar y pwynt 
mynediad i bawb sydd ei angen, ond mae’n 
ddibynnol ar ewyllys da cymunedau i’w gynnal. 

Mae hosbisau yng Nghymru yn cael cyfanswm 
o £5.7 miliwn y flwyddyn drwy ffynonellau 
statudol. Mae hyn yn cymharu â’r £33.3 miliwn 
maen nhw’n ei godi bob blwyddyn1. 

Ers 2009, mae byrddau iechyd wedi ariannu 
rolau clinigol craidd mewn hosbisau oedolion 
yn seiliedig ar fformiwla oedd â’r nod o sicrhau 
mynediad teg at weithlu arbenigol fesul pen 
o’r boblogaeth. Nid yw’r trefniant ariannol hwn 
wedi’i adolygu i adlewyrchu newidiadau mewn 
demograffeg na natur newidiol gofal lliniarol a 
gofal diwedd oes. 

Nid oes dosbarthiad cyllid statudol cyfwerth ar 
gyfer hosbisau plant yng Nghymru. Fel tuedd 
ar draws gwledydd Prydain, mae hosbisau 
plant yn cael lefel o gyllid statudol sylweddol 
is fel cyfran o’u holl wariant na hosbisau 
oedolion2. 
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Gofal Hosbis yng Nghymru 2019
Ystadegau allweddol

59,500 o ymweliadau  
cartref

12,700
nifer y bobl sy’n derbyn 
gofal gan hosbisau yng 

Nghymru

1,000
o seibiannau  

byr i blant

yn cael ei godi bob 
blwyddyn

miliwn
£33.3

19,500
o nosweithiau o ofal 

mewn gwelyau hosbis 
oedolion

90%
canran y gofal i oedolion 
sy’n cael ei ddarparu yn 

y gymuned 

Mae’r ffigurau wedi’u talgrynnu ac maent yn cynnwys amcangyfrifon lle nad oedd yr union ddata  
ar gael.

2,700
o bobl yn cael 

cefnogaeth â gofal 
profedigaeth

3,700
o wirfoddolwyr
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Marwolaeth a marw yng 
Nghymru
Gan ystyried y swm cyfartalog dros bum 
mlynedd, mae disgwyl i oddeutu 33,000 o bobl 
farw yng Nghymru bob blwyddyn. 

Amcangyfrifir hyn ar sail cefndir o 
ragfynegiadau presennol o ran tueddiadau 
poblogaeth a marwolaethau, sy’n awgrymu 
bod disgwyl i nifer y bobl sy’n marw yng 
Nghymru gynyddu 25 y cant erbyn 20403. 

Yr angen am ofal lliniarol i 
oedolion
O blith y rhai sy’n marw bob blwyddyn yng 
Nghymru, bydd oddeutu pedwar o bob pum 
oedolyn yn marw gyda chyflwr, fel dementia, 
canser, clefyd y galon neu afiechyd anadlol, 
a allai gael budd o ddefnyddio ymagwedd 
gofal lliniarol4. Mae hyn gyfwerth ag oeddeutu 
26,500 o oedolion y mae arnynt angen gofal 
lliniarol ar sail ffigurau presennol y boblogaeth5. 

O’r rhain, mae hosbisau yng Nghymru’n 
cyrraedd 12,000 o oedolion bob blwyddyn 
drwy ddarparu gofal lliniarol arbenigol i bobl a’u 
hanwyliaid. 

Rhagwelir y bydd yr angen am ofal lliniarol 
yn cynyddu 42 y cant dros y ddau ddegawd 
nesaf. Caiff y newid rhagamcanol hwn ei yrru 
gan gynnydd sydyn yn nifer y bobl y disgwylir 
iddynt farw o gyflyrau fel dementia a chanser a 
gan fod ein poblogaeth yn heneiddio, ac mae 
disgwyl y bydd dros hanner yr holl bobl fydd yn 
marw yn 2040 yn 85 oed neu’n hŷn6. 

Lleoliad y gofal
Er y bydd dewisiadau unigolion o ran eu 
gofal diwedd oes yn amrywio yn ddibynnol 
ar eu taith bersonol a’u hamgylchiadau, mae 
oddeutu 70 y cant o bobl yn dweud y byddai’n 
well ganddyn nhw farw yn y lle maen nhw’n ei 
alw’n gartref7. 

Mae hyn yn cymharu â’r duedd gyffredinol 
yng Nghymru lle gwelir dros hanner yr holl 
farwolaethau’n digwydd mewn ysbytai, gyda 
chwarter y bobl yn marw yn eu cartrefi. Mae 
16 y cant o holl farwolaethau Cymru’n digwydd 
mewn cartrefi gofal8. 

Lleoliad marwolaeth

Yr angen am ofal lliniarol, nawr ac yn 
y dyfodol

2.3%
2.2%
0.2%

53.3%

16.4%

25.4%

Hosbis
Ysbyty
Gartref
Cartref Gofal
Sefydliad cymunol arall
Rhywle arall
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A Bydd cyfran sylweddol o’r bobl sy’n marw yn 
y lleoliad maen nhw’n ei alw’n gartref – boed 
hynny yn eu cartref preifat, mewn cartref gofal, 
neu sefydliad cymunol arall – yn cael cefnogaeth 
gan dimau hosbis cymunedol a hosbis yn y 
cartref. Yn ogystal, bydd 2 y cant o’r bobl yn 
derbyn gofal wrth iddyn nhw farw yn unedau 
mewnol hosbisau, sef y lleoliad gofal o ddewis i 
lawer. 

Waeth lle bydd lleoliad gofal terfynol yr unigolyn, 
mae cyfran sylweddol o ofal hosbis yn cynnwys 
gofal sy’n galluogi’r unigolyn i aros yn eu 
preswylfa arferol mor hir â phosib. Dyna pam 
mae 90 y cant o ofal hosbis yng Nghymru 
yn cael ei ddarparu yn y gymuned. Mae 
hyn yn cynnwys clinigau cleifion allanol a 
gwasanaethau hosbis dydd, ynghyd â gofal 
cymunedol a hosbis yn y cartref, sy’n cyfrannu at 
oddeutu 59,500 o ymweliadau â chartrefi bob 
blwyddyn. 

Babanod, plant a phobl ifanc
Yng Nghymru, mae oddeutu 3,600 o blant 
sydd â chyflwr sy’n cyfyngu ar eu bywyd9. 
O blith y rhain, amcangyfrifir y bydd 1,000 
o blant ag arnynt angen gofal lliniarol ar 
unrhyw un adeg, ac yn anffodus bydd 200 
o blant yn marw bob blwyddyn10. 

Mae hosbisau plant yng Nghymru’n 
cyrraedd oddeutu 470 o blant a’u 
teuluoedd bob blwyddyn. Mae hyn yn 
cynnwys gofal diwedd oes arbenigol yn 
achos nifer fach o blant, a gofal therapiwtig, 
hirdymor, sy’n canolbwyntio ar y teulu yn 
achos nifer uwch o blant â chyflyrau sy’n 
cyfyngu ar eu bywyd a’u teuluoedd, a all 
ymestyn dros gyfnod o flynyddoedd. Yn 
ganolog i ddarpariaeth hosbisau plant mae 
darparu gofal seibiant arbenigol i blant a’u 
teuluoedd. Bob blwyddyn, mae hosbisau 
plant ledled Cymru yn darparu 1,000 o 
seibiannau byr. 

Cefnogaeth profedigaeth i 
deuluoedd a gofalwyr
Ar gyfer pob person sy’n marw, ar gyfartaledd 
bydd pum person yn galaru. Mae gofal i 
deuluoedd a gofalwyr yn ganolog i ddarpariaeth 
hosbisau, ac mae hyn yn ymestyn at ddarparu 
gofal profedigaeth priodol. Bob blwyddyn, mae 
hosbisau yng Nghymru yn darparu gofal cyn-
brofedigaeth ac ar ôl hynny i 2,700 o bobl, 
sy’n cynnwys gofal ar gyfer 700 o blant mewn 
profedigaeth. 

Angen sydd heb ei ddiwallu a 
mynediad anghyfartal at ofal
Mae angen sydd heb ei ddiwallu, neu 
heb ei ddiwallu’n ddigonol, ar gyfer gofal 
lliniarol yn cynnwys y bobl hynny sy’n colli 
allan ar ofal lliniarol yn llwyr; pobl nad yw 
eu dymuniadau gofal yn cael eu bodloni, 
gan gynnwys lle mae gwasanaethau’n llai 
hygyrch iddyn nhw oherwydd hunaniaeth, 
nodweddion diwylliannol neu nodweddion 
gwarchodedig; a’r bobl hynny sy’n methu 
â chael mynediad at ofal lliniarol yn ddigon 
cynnar i gael budd llawn o’r gofal. 

Mae amcangyfrifon o angen heb ei fodloni 
am ofal lliniarol yn dangos bod un ym 
mhob pedwar o bobl yn colli allan ar y 
gofal lliniarol cywir11. Yng Nghymru, mae 
hyn gyfwerth â thua 6,625 o bobl nad yw 
eu hanghenion gofal lliniarol yn cael eu 
diwallu bob blwyddyn. Er bod hosbisau’n 
cyrraedd dros 12,700 o bobl bob blwyddyn, 
mae llawer iawn o bobl sydd allan o 
gyrraedd gwasanaethau gofal lliniarol yn 
dal i fod. 

Cydnabyddir yn eang bod mynediad at ofal 
lliniarol yn anghyfartal a bod anghenion 
gofal lliniarol rhai grwpiau’n llai tebygol o 
gael eu bodloni na grwpiau eraill12. Ymhlith 
y bobl y mae’n hysbys eu bod wedi’u 
tangynrychioli mewn atgyfeiriadau gofal 
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lliniarol arbenigol mae pobl dros 85 oed, 
pobl o gefndiroedd BAME, pobl sy’n arddel 
hunaniaeth LHDTQ+, pobl ddigartref a 
phobl sydd yn y carchar13. 

Mae gan hosbisau, ynghyd â 
phartneriaid statudol ar draws y 
tirlun iechyd a gofal, rôl i’w chwarae 
i fodloni’r angen cynyddol am ofal 
lliniarol yn y dyfodol, ond hefyd i fynd 
i’r afael â’r bylchau presennol o ran 
nodi anghenion gofal lliniarol. 

Bydd gwireddu’r dyhead bod 
hosbisau’n gofalu am fwy o bobl 
a theuluoedd sy’n profi effaith 
marwolaeth, marw, a phrofedigaeth, 
yn llwyr ddibynnol ar gymunedau’n 
codi arian ac yn gwirfoddoli ar gyfer 
eu hosbisau lleol, ynghyd â pharhau 
â chyllid statudol angenrheidiol sy’n 
mynd tuag at ddarparu gofal hanfodol i 
bobl ar ddiwedd eu hoes. 
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12,700 Nifer y bobl sy’n cael eu cefnogi gan hosbisau

12,000 Nifer yr oedolion sy’n derbyn gofal yn uniongyrchol gan hosbisau

10,750 Nifer yr oedolion sy’n derbyn gofal yn y gymuned

59,500 Nifer yr ymweliadau cartref

9,150 Nifer yr oedolion sy’n derbyn gofal gan ofal yn y gymuned a hosbis yn y 
cartref

1,300 Nifer yr oedolion sy’n derbyn gofal mewn unedau cleifion mewnol hos-
bisau

95 Nifer y gwelyau hosbis i oedolion

19,500 Nosweithiau o ofal

1,800 Nifer yr oedolion sy’n cael gofal mewn hosbis dydd a gofal cleifion al-
lanol

90% Canran y gofal a ddarperir yn y gymuned gan hosbisau oedolion

470 Nifer y plant sy’n derbyn gofal gan hosbisau

17 Nifer y gwelyau hosbis

1,000 Nifer y seibiannau byr

4,300 Nifer o nosweithiau o ofal seibiant byr

86% Canran y teuluoedd sy’n cael eu cefnogi yn y gymuned ynghyd â’r hos-
bis gan hosbisau plant

2,700 Nifer y bobl sy’n derbyn gofal profedigaeth

700 Nifer y plant sy’n derbyn gofal profedigaeth

3,700 Nifer y gwirfoddolwyr

296,000 Nifer yr oriau sydd wedi’u cyfrannu gan wirfoddolwyr

£39.1 miliwn Swm gwariant blynyddol

£5.7 miliwn Swm cyfraniadau statudol blynyddol

£33.3 miliwn Swm wedi’i godi bob blwyddyn

Gofal hosbis yng Nghymru: ystadegau 
allweddol ac amcangyfrifon  
(gweithgarwch 2018-19) 
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Methodoleg

Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio setiau 
data a data ar weithgarwch hosbisau yn 
ystod 2018-19 i greu darlun o ofal hosbis yng 
nghyd-destun ehangach marwolaeth, marw, 
a phrofedigaeth yng Nghymru. Mae’n anochel 
y bydd pandemig Covid-19 wedi newid sut 
caiff gofal hosbis ei ddarparu a’r angen am 
ofal lliniarol yng Nghymru yn ystod 2020. Bydd 
Hospice UK yn ceisio adrodd ar weithgarwch 
yn 2020 a’r tu hwnt pan fydd data cywir ar gyfer 
y cyfnod hwn ar gael. 

Casglodd Hospice UK ddata gweithgarwch 
ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2018 a mis 
Mawrth 2019 gan hosbisau elusennol ar draws 
Cymru gan ddefnyddio arolwg a cheisiadau ad 
hoc. Roedd y data gweithgarwch a gasglwyd 
yn seiliedig ar y Set Ddata Sylfaenol ar gyfer 
Gwasanaethau Lliniarol Arbenigol, ac fe’i 
addaswyd i gyfleu data gweithgarwch gan 
hosbisau plant. Roedd cyfradd ymateb o 87%, 
sef 13 o 15 hosbis. 

Lle nad oedd data gweithgarwch cywir ar 
gael, gwnaed amcangyfrif o weithgarwch 
gan ddefnyddio cyfuniad o weithgarwch a 
adroddwyd arno yn adroddiadau blynyddol 
hosbisau a data gweithgarwch y flwyddyn 
flaenorol. Mae’r ffigurau yn yr adroddiad hwn 
yn seiliedig ar ganfyddiadau cyfanredol y data 
hwn. Felly, dylid ystyried mai amcangyfrifon 
yw’r ffigurau a gyflwynir yn y ddogfen hon o ran 
nifer y cleifion a lefelau defnydd gwasanaeth, 
yn hytrach na niferoedd union gywir. 

Un her allweddol o ran deall data gweithgarwch 
gwasanaethau hosbisau yw’r diffyg dynodwyr 
unigol i weld pan fydd pobl yn defnyddio mwy 
nag un math o wasanaeth. Dydyn ni ddim 
yn gwybod beth yw lefelau’r unigolion sy’n 
defnyddio mwy nag un math o wasanaeth, 
er enghraifft pobl sy’n defnyddio gofal cleifion 
mewnol neu wasanaethau hosbis yn y cartref, 
sydd hefyd yn defnyddio gwasanaethau dydd 
hosbisau cleifion allanol. Gwnaed addasiadau 
i leihau effaith cyfri’r unigolion sy’n defnyddio 
mwy nag un gwasanaeth hosbis, yn seiliedig 
ar fodel gwasanaeth pob hosbis a’r data 
gweithgarwch sydd ar gael. 

Gwnaed yr holl gyfrifiadau ar sail y wybodaeth 
sydd ar gael i Hospice UK gan hosbisau yng 
Nghymru ar adeg llunio’r adroddiad, ynghyd â 
ffynonellau cyhoeddedig eraill fel y cyfeirir atynt 
yn y ddogfen hon.

Ni fwriedir i’r ddogfen hon gael ei defnyddio 
i wneud cymariaethau o flwyddyn i flwyddyn 
gyda data a gasglwyd yn flaenorol gydag 
aelodau Hospice UK yng Nghymru. Gellir 
ystyried bod amrywiadau yn y ffigurau o 
ganlyniad i argaeledd gwahanol ddata a 
newidiadau yn y cwestiynau arolwg.
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Diolchiadau 

Hoffem ddiolch i’n haelodau yng Nghymru am 
eu cefnogaeth ac am ddarparu’r data y mae’r 
adroddiad hwn yn seiliedig arno: 

• Ymddiriedolaeth Bracken 

• Hosbis y Ddinas 

• Hosbis y Cymoedd 

•  Hosbis Marie Curie Caerdydd a’r Fro a 
Gwasanaeth Nyrsio Cymru 

• Hosbis Tŷ’r Eos 

• Hosbis yn y Cartref Paul Sartori 

• Hosbis Hafren 

• Tŷ Shalom 

• Skanda Vale 

• Hosbis Dewi Sant 

• Gofal Hosbis Dewi Sant 

• Hosbis Cyndeyrn Sant 

• Hosbisau Plant Tŷ Gobaith 

• Tŷ Hafan 

• Ymddiriedolaeth Tŷ Olwen

Diolchwn hefyd i’r sector Gofal Lliniarol 
Arbenigol Pediatrig ac Oedolion yng Nghymru 
am ddarparu data a mewnbwn i lywio cyd-
destun yr adroddiad hwn. 
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