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Cyflwyniad 
 
Ar draws y byd, mae gwelliannau mewn meddygaeth, hylendid 
a maethiad wedi arwain at ddisgwyliadau bywyd llawer hwy. 
Mae hwn yn llwyddiant anferthol i'n rhywogaeth. Fodd bynnag, 
mae wedi gosod llawer mwy o straen nag o'r blaen ar y 
systemau cymdeithasol sy'n cefnogi pobl hŷn, yn arbennig y 
rhai sy'n byw gyda dementia. Ar ben hyn, gall gyrfa mewn gofal 
cymdeithasol i oedolion fod yn hynod o heriol ac mae 'trosiant' 
staff yn ychwanegu'n sylweddol at yr anawsterau a roddir ar 
reolwyr cartrefi gofal. O dan y fath amodau, mae'n bosibl y 
bydd nifer o reolwyr cartrefi gofal yn gwrthod, yn rhesymol, yr 
awgrym y dylen nhw flaenoriaethu cyflwyno rhaglen newydd o 
gerddoriaeth. Fodd bynnag, mae'r cartrefi gofal hynny sydd 
wedi cynnwys cerddoriaeth wedi gweld enillion sylweddol ar eu 
buddsoddiad gan sicrhau bod pawb yn byw'n well a bod 
amodau gwaith yn well. 
 
Ymholiad ymchwil yw CERDDORIAETH FYW MEWN GOFAL a 
ddaeth allan o'r ymgyrch 'Côr ym Mhob Cartref Gofal' a 
gefnogwyd gan 35 sefydliad cenedlaethol yn y sectorau gofal 
cymdeithasol a chelfyddyd.  Rydyn ni'n unol yn ein gweledigaeth 
i ysbrydoli a chefnogi cartref gofal ar draws y DU i gyflwyno mwy 
a gwell ymgysylltiad pobl hŷn gyda cherddoriaeth. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O 2015-17, roedden ni'n gwneud arolwg o'r dulliau creadigol 
niferus y mae pobl yn ymgysylltu gyda cherddoriaeth ac yn 
ymchwilio pam nad yw'r mwyafrif o gartrefi gofal yn cynnig y 
cyfle hwn. Gwelsom gyfoeth o dystiolaeth yn cefnogi'r defnydd o 
gerddoriaeth ar gyfer pobl hŷn, yn arbennig y rhai sy'n byw gyda 
dementia. Fodd bynnag, roedden ni hefyd yn gweld bod 
tystiolaeth gyfyngedig ar gael am sut gall rhaglenni cerddoriaeth 
effeithio ar y cartref gofal yn gyffredinol. 
 
Felly, o fis Mehefin 2017 i Awst 2018, roedd Live Music Now a 
Phrifysgol Winchester yn gweithio mewn partneriaeth gyda MHA 
(Cartrefi Methodist) ac Ymddiriedolaeth Gofal Urdd Sant Ioan i 
ymchwilio i effaith cerddoriaeth ar drigolion, staff a'r amgylchedd 
yn gyffredinol mewn cartref gofal. Mae'r adroddiad byr hwn yn 
crynhoi ein darganfyddiadau a'n hargymhellion. 
 
Rydyn ni'n hynod ddiolchgar i bartneriaid y prosiect: Sefydliad 
Baring, Sefydliad Utley, y Lleng Brydeinig Brenhinol,  cronfeydd 
LIBOR Trysorlys y DU, Sound Sense a Phrifysgol Christchurch 
Caergaint. 
 
Gellir lawr lwytho'r adroddiad llawn o: 
www.livemusicincare.org.uk  
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Crynodeb o’r Gwerthusiad 
 
Roedd y prosiect hwn yn ceisio gwerthuso ymyriad oedd yn 
cynnwys rhaglen wythnosol 11 sesiwn o gerddoriaeth 
ryngweithiol gan gynnwys hyfforddiant i staff mewn pum 
cartref gofal  yn y DU. Cyflwynwyd y rhaglen gan Live 
Music Now. Roedd y rhaglen yn canolbwyntio ar ganu a'r 
defnydd o'r llais dan arweiniad pâr o gerddorion 
proffesiynol cymwys am 45 munud bob wythnos. 
Defnyddiwyd agwedd dulliau cymysg gyda 
chymeradwyaeth ffafriol foesegol ar gyfer yr astudiaeth a 
dderbyniwyd gan Bwyllgor Moesegol  Prifysgol Winchester. 
 
Cafwyd data o 15 arsylwad o'r sesiynau cerdd yn y cartrefi 
gofal dan arweiniad Graddfa Arsylwi'r Celfyddydau (offeryn 
ar gyfer gwerthuso gweithgareddau celfyddydau 
perfformio mewn lleoliadau gofal iechyd). Cynhaliwyd pum 
cyfweliad adlewyrchol hefyd gydag aelodau o'r timau gofal 
dan sylw, hefyd wedi'i gynnal gydag aelod o'r tîm ACIECH. 
Casglwyd y ddwy gyfres o ddata gan aelod o dîm Live 
Music Now a, hefyd, casglwyd data drwy ddefnyddio 
holiaduron staff a holiaduron ar-lein ar gyfer y cerddorion 
oedd yn cymryd rhan. Nid yw dynodwyr personol wedi'u 
cynnwys gyda chyfranogwyr a defnyddiwyd ffugenwau ar 
gyfer cartrefi gofal pan oedd angen sicrhau  na fydden 
nhw'n cael eu hadnabod. 
 
Roedd y dadansoddiad thematig yn nodi chwe thema: 

 
Thema 1: Strategaethau ac agweddau’n 
ymwneud â chyflenwi ymyriad y sesiwn 
cerddoriaeth  
 
Mae angen i reolwyr cartrefi gofal, cerddorion a staff gofal 
gydweithio i greu modelau ymarfer sy'n cydnabod cynllunio 
ymlaen llaw a strategaethau'n gyfartal mewn pwysigrwydd 
er mwyn cyflenwi sesiynau cerdd eu hunain. Gwelwyd eu 
bod yn delio â'r blaenoriaethau hyn mewn sawl ffordd, gan 
gynnwys:  
 

• Mwy o ymwybyddiaeth gan y staff gofal o ofynion y 
preswylwyr a'u brwdfrydedd i hyrwyddo a dathlu 
cerddoriaeth y tu hwnt i'r breswylfa’n.  Yr awydd i 
ddefnyddio eu gwybodaeth a'u profiad i ddylanwadu 
ar arfer a chreu uniad cydweithredol a chydweithiol 
gyda'r cerddorion oedd yn cynorthwyo gyda'r 
ymyriad cerddorol. 

 

• Sesiynau cynllunio ymlaen llaw lle penderfynwyd ar 
raglenni'r dydd, gan hyrwyddo hunaniaeth rôl. 
Sesiynau adlewyrchol lle'r oedd llwyddiant yn cael ei 
ddathlu a phrofiad yn troi'n arfer.  

 
 

 
 
Thema 2: Ymatebion gwahanol i’r ymyriad 
 
Roedd y gwahanol ymatebion yn cynnwys y rhai i 
offerynnau, dulliau a repertoire. Cyflawnwyd y rhain a'u 
harsylwi mewn amrywiol ffyrdd: 
 

• Ymatebion i'r ymyriad cerddorol  - o frwdfrydig i 
bryderus ac effro'n gorfforol i oddefol. 

 

• Er y gwelwyd bod offerynnau taro'n symbylu'r 
preswylwyr, roedd rhai o'r preswylwyr wedi drysu ac 
yn bryderus o ran eu defnyddio. 

 

• Er bod rhai preswylwyr wedi'u bywiocau gan rythmau  
a churiadau mwy heriol, roedd eraill yn cilio'n ôl o 
gymhlethdod o'r fath a mwynhau repertoires 
cyfarwydd yn well. 

 

• Roedd staff gofal yn ymateb i'r gofynion amrywiol  
hyn drwy gynorthwyo preswylwyr i ddefnyddio eu 
hofferynnau a thrwy greu perthnasoedd cefnogol 
gyda nhw. 

 

 
 
Thema 3: Grymuso’r preswylwyr a meithrin 
eu hunaniaeth 
 
Roedd y darganfyddiadau'n dangos agweddau medrus i 
alluogi cynhwysiad, integreiddiad a synnwyr hunaniaeth. Y 
pwyntiau allweddol oedd:  
 

• Y cerddorion yn cynnwys yr holl breswylwyr yn y 
sesiynau cerddoriaeth drwy gerdded yn eu plith wrth 
chwarae caneuon, drwy gyswllt llygaid ac 
agosatrwydd corfforol. 

 

• Pan oedd y preswylwyr yn canu eu geiriau eu hunain 
i'w caneuon, roedd y cerddorion yn cilio gan annog y 
preswylwyr i dderbyn perchnogaeth dros y 
gerddoriaeth a dathlu eu hunaniaeth. 

 

• Cefnogwyd ac anogwyd y preswylwyr i fynegi eu 
creadigrwydd cerddorol. 

 

• Defnyddiwyd adnoddau technolegol i sicrhau y gellid 
chwilio am geisiadau cerddorol y preswylwyr a'u 
cynnwys yn y repertoire. 

 

• Ymrwymiad o gefnogaeth gan y staff gofal, amlwg 
drwy'r perthnasoedd cynyddol gyda phreswylwyr. 
Hwn yn datblygu wrth i'r sesiynau ddatblygu. 
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Thema 4: Rôl staff, cerddorion ac ymchwilydd 
 
O'r darganfyddiadau, roedd rôl y staff, y cerddorion a'r 
ymchwilydd yn hanfodol i lwyddiant yr ymyriad a'i 
werthusiad. Roedd hyn yn berthnasol nid yn unig i'w 
cyfraniad ond i'w budd personol hefyd. Roedd y deilliannau 
hyn yn amlwg drwy ymateb ac ymrwymiad y staff gofal 
tuag at eu preswylwyr yn cael eu modelu drwy'r modd 
roedden nhw'n derbyn hyn a'u gwir awydd i wella llesiant y 
preswylwyr. Er enghraifft: 
 

• Gwireddwyd amcanion o'r fath drwy gydweithredu, 
gyda staff gofal yn cyfarfod, yn aml ar ôl gwaith, i 
drafod gyda'i gilydd ofynion y preswylwyr. 

 

• Staff gofal yn cymryd rolau actif ac yn meddwl am 
ymgysylltiad preswylwyr mewn dulliau person-
ganolog. 

 

• Datblygiad ymwybyddiaeth a phwerau uwch arsylwi 
staff gofal ac yna'n trawsnewid y profiad i ymarfer.  

 

• Cerddorion sy'n arwain ac yn hyrwyddo arweiniad. 
 

• Brwdfrydedd a chefnogaeth rheolwyr oedd yn dangos 
gwir awydd i'r rhaglen barhau i'r dyfodol. 

 

 
 
Thema 5: Effaith ymyriad ar lesiant 
 
Gwelwyd y themâu hyn fel: 
 

• Boddhad y preswylwyr oherwydd eu cyfraniad i'r 
sesiynau cerddoriaeth a thrwy eu teimlad o lwyddiant. 

 

• Gwell hwyl oedd yn newid teimlad rhai preswylwyr o'r 
elfen o gilio i'r elfen o fynegi. 

 

• Ymateb corfforol i guriad y gerddoriaeth oedd yn 
annog ymarfer corff. 

 

• Awyrgylch pleserus oedd yn cyffwrdd teuluoedd ac 
ymwelwyr, rhai'n ymestyn eu hymweliad. 

 

• Awyrgylch yn newid oedd yn codi ysbryd y preswylwyr 
a'r staff gofal yr un fath. 

 

 

 
 
Thema 6: Cynaladwyedd 
 
Canfuwyd themâu yn y darganfyddiadau o frwdfrydedd 
parhaus i gael sesiynau cerddoriaeth ac awydd i barhau'r 
sesiynau yn y dyfodol.  Roedd y preswylwyr, y staff gofal a'r 
rheolwyr yn dymuno pârhau â'r pleser roedd y 
gerddoriaeth wedi'i gyflwyno i amgylchedd y cartref gofal 
a'r bobl. Roedd hyn yn amlwg drwy: 
 
 

• Eu brwdfrydedd parhaus a'u cymhwyso'n ymarferol. 
 

• Synnwyr o gyswllt yn deillio o'r sesiynau cerddoriaeth 
oedd wedi newid hinsawdd ddiwylliannol y cartref 
gofal ac ymddygiad y preswylwyr. 

 

• Hyrwyddo ysgogi gwybodaeth a datblygiad 
cynaliadwy, cyfathrebu gyda rhai â diddordeb a 
hyrwyddo llesiant cynhwysol drwy ledaenu profiadau'r 
cyfranogwyr mewn achlysuron cyhoeddus. 

 
 
 
 

 

Casgliadau 
 
 

1. Gall cyfranogi a chyflenwi ymyriad i breswylwyr 
mewn cartrefi gofal ddarparu profiadau 
cymdeithasol positif ynghyd ag ymgysylltiad 
creadigol, hwyl a'r syniad o lwyddo.  
 

2. Gall cerddorion chwarae rôl bwysig yn meithrin 
llesiant pobl hŷn mewn gofal. 

 
3. Gall creu cerddoriaeth yn rheolaidd wella 

amgylchedd gwaith a byw preswylwyr a staff 
cartrefi gofal. 

 
4. Gall ymyriadau cerddorol chwarae rôl bwysig i 

ddeffro synnwyr hunaniaeth a grymuso preswylwyr 
cartrefi gofal, drwy hyrwyddo cerddorion a thimau 
gofal i gydweithio. 

 
5. Mae cynllunio strategol ar y dechrau'n sefydlu 

strwythur hanfodol a diffiniad o dasgau sy'n cynnig 
fframwaith ar gyfer y rhaglen gerdd. 

 
 
 
 

 
Gellir lawr lwytho'r adroddiad llawn o: 

www.livemusicincare.org.uk  
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Argymhellion 
 

Gall cerddoriaeth sydd wedi’i gyflwyno’n ofalus 
sicrhau buddion i bobl hŷn, staff gofal a lleoliadau 
gofal sy’n cynnig gofal person-ganolog. 
Argymhellwn ystyried rhaglenni cerddoriaeth 
gyfranogol reolaidd ar gyfer pob cartref gofal yn y 
DU. 
 
Rydyn ni hefyd yn gwneud yr argymhellion hyn fel rhan o 
arfer: 
 

1. Ar gyfer Cartrefi Gofal a Sector/ Darparwyr 
ASC  
 

• Dylai pob prosiect a rhaglen gerdd gynnwys amser ar 
gyfer cynllunio ac adlewyrchu - i gynnwys cerddorion 
a staff a phreswylwyr pan fydd hynny'n bosibl. 

• Dylai rheolwr y cartref gofal gefnogi'r rhaglen yn 
agored. Mae hyn yn rhoi caniatâd i staff gamu allan 
o'u perthynas trafodaethol gyda phreswylwyr ac 
mae'n rhoi offer newydd iddyn nhw ar gyfer eu 
gweithgareddau gofal bob dydd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Gall creu cerddoriaeth ar y cyd fod yn gerbyd i fynegi 

pryder staff am lesiant y preswylwyr. 

• Gall cerddorion proffesiynol ddarparu cymorth 
ymarferol a dilysrwydd i staff gofal gan gefnogi 
cynaladwyedd yn y tymor hir. 

 

2. Ar gyfer Gwerthuso Arfer 
 

• Dylid sefydlu fframweithiau gwerthuso ar ddechrau 
mentrau fel hyn drwy broses o gyd-greu gyda'r 
rhanddeiliaid i gyd. 

• Roedd buddion amlwg i gael y broses hon wedi'i 
hyrwyddo a'u harwain gan sefydliad academaidd 
annibynnol a phrofiadol. 

 

3. Ar gyfer Ymarfer Cerddoriaeth 
 

• Gall offerynnau taro fod yn hynod effeithlon ond nid 
bob amser yn briodol. Mae defnyddio'r rhain yn gofyn 
am gynllunio gofalus a sensitif tuag at gyfranogwyr. 

• Dylai'r dewis o repertoire cerddorol fod yn 
gydbwysedd o'r cyfarwydd a'r newydd a chymhleth 
a'r syml. 
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